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***
خــردورزی، یــک نشــریه اندیشــه ای آزاد و مســتقل بــا هویــت اســالمی ـ انقالبــی اســت 
کــه اندیشــه های جــاری انقــالب اســالمی را بــا آرمــان نیــل بــه تمــدن اســالمی بــر مبنــای 
اســالم نــاب دنبــال می کنــد. بدیــن منظــور بــا رویکــردی اندیشــمندانه و فکــری، ســعی 
در تجمیــع آثــار اندیشــمندان و متفکــران آزادمنــش و ژرف اندیــش در موضوعــات 
متعــدد و متنــوع تمــدن نــاب اســالمی دارد و در همیــن راســتا بــا رویکــردی انتقــادی 
ــر جهــان امــروز می نگــرد. خــردورزی وضعیــت  بــه نظــم ناعادالنــه و ظالمانــه حاکــم ب
کنونــی تکثــر آراء روشــنفکران و تشــتت آراء فالســفه غــرب را فرصتــی مغتنــم جهــت 
ایجــاد فضــای گفتمانــی اندیشــمندان دینــی می دانــد و در تــالش اســت بــا توجــه 
و  دیــن  حــوزه  مختلــِف  موضوعــات  در  نخبگانــی  اقشــار  ذهنــی  انگاره هــای  بــه 
اندیشــه، از خاســتگاه اندیشــمندان اســالمی فضایــی فکــری و گفتمانــی را رقــم بزنــد. 
خــردورزی در حقیقــت محملــی بــرای کنــش ارتباطــی اســت کــه در بســتر آن متفکــران 
ــو  ــث و گفت وگ ــه بح ــتدالل ب ــق و اس ــر منط ــی ب ــر و مبتن ــی براب ــش در جایگاه آزادمن
می پردازنــد؛ اســالمی  ـ  ایرانــی  تمــدن  بــه  نیــل  جهــت  خــود  دیدگاه هــای  طــرح  و 

در راستای وصال و پویش این رسالت »نشریه تخصصی خردورزی« از اعانت تمامی 
عالقمندان در نگارش یادداشت، طرح ایده و ایجاد فرصتی برای گفتگو با اندیشمندان  
بــا کمــال افتخــار اســتقبال کــرده و دســت یــاری یکایــک آنــان را بــه گرمــی می فشــارد.

***
هنگام ارسال مطلب، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

کنیــد. ارســال  خــردورزی  الخــط  رســم  براســاس  و  شــده  تایــپ  را  خــود  آثــار   - 
- آیین  نگارش و شیوه نامه نسخه پردازی ما نسبت به کلیه آثار اعمال می شود.

یــد، زیــرا مقاالت دریافتــی عودت  - از آثــار ارســالی حتمــًا رونوشــتی بــرای خــود نــگاه دار
داده نمی شــوند.

ــوم  ــیوه های مرس ــاس ش ــر اس ــب را ب ــر مطل ــای ه ــتندات و پاورقی ه ــات، مس - ارجاع
منبــع نویســی دانشــگاهی ذکــر کنیــد.

- به همراه ترجمه، اصل مطلب را نیز ارسال کنید.
- نشانی خود را به صورت دقیق با قید کدپستی و شماره تماس بنویسید.

- خــردورزی در ویرایــش، حــک و اصــالح مطالــب آزاد اســت، امــا چنانچــه میــزان 
ــر خواهــد رســید. ــه اطــالع صاحــب اث ویرایــش بیــش از حــد متعــارف باشــد، ب

گاهــی از پذیــرش و یــا عــدم پذیــرش اثــر خــود هســتند،  - صاحبــان آثــار اگــر خواهــان آ
از طریــق ایمیــل نشــریه یــا ادمیــن کانــال ایتــا بــا ذکــر دقیــق مشــخصات خــود بــا مــا در 

ارتبــاط باشــند.
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از کســب عمــق علمــی در علــوم مختلــف، با 

یــک »کالن نگــری« منحصربــه فرد، تقابــل این 

دوجهــان را نظــاره کــرد و نقــش خــود را در ایــن 

ــر از آن، دیگــراِن  جهــان معنایــی یافــت و فرات

مســتعد را نیــز در جایــگاه درســت خــود قــرار 

داد و بــرای هــر یــک نقــش مناســبی در ایــن 

تقابــل تمدنــی تعریــف کــرد. 

عملــی  و  علمــی  عملکــرد  بــه  وقتــی 

می کنیــم  نــگاه  فرج نــژاد  محمدحســین 

می بینیــم از ســویی در رشــته های مختلــف 

علــوم متخصــص اســت و مهم تــر از آن بــا 

نگاهــی میــان رشــته ای، ربــط و رابطه و تعامل 

علــوم مختلــف در شــکل گیری تمــدن غــرب 

، نــگاه  را تفحــص می کنــد و از ســوی دیگــر

ویــژه ای به شــبکه انســانی و پــرورش نیــروی 

کلمــه  واقعــی  به معنــی  یــرا  ز دارد.  متعهــد 

اعتقــاد داشــت کــه هــر نیــروی متخصــِص 

متعهــد، می توانــد در برابــر کثرتــی از جهــان 

کفر مقابله کند و در جهان هســتی اثرگذاری 

داشــته باشــد. 

فرج نــژاد  محمدحســین  اجتماعــی  جهــان 

به واقــع در امتــداد جهــان توحیــدِی اســالم 

ایــن  از  نیــز  عمــل  مقــام  در  و  داشــت  قــرار 

جهــان توحیــدی تبعیــت می کــرد. حضــور 

در سیســتان، کمک هــای متعــدد بــه فقــرا، 

از  مــادی  و  معنــوی  و  علمــی  دســتگیری 

کوچکــی  دوســتان و شــاگردان، نمونه هــای 

اســت بــرای نمایــش اتحــاد وجــودی فرج نــژاد 

تنهــا  نــه  کــه  اســالم  توحیــدی  جهــان  بــا 

تمــام  در  بلکــه  علمــی،  عرصه هــای  در 

مشــاهده  قابــل  وی  زندگــی  عرصه هــای 

اســت. 

دکتر رفیع الدین اسماعیلی ، مدیر مسئول خردورزی

براســاس دو تفکــر حــق و باطــل در جهــان هســتی، دوجهــان اجتماعــی در قالب کالن 

یخ وجود داشــته اســت. امروز  خــود در تقابــل بــا هــم قــرار دارنــد و ایــن تقابــل در امتداد تار

می تــوان ایــن تقابــل تمدنــی را در رویارویــی جهــان اجتماعــی اســالم -کــه مصــداق بــارز 

ــارز آن  ــداق ب ــه مص ــر -ک ــی کف ــان اجتماع ــم - و جه ــیعی اس ــت ش ــه مقاوم آن جبه

یســتم - اومانیســتی اســت، مشــاهده کرد. ســرمایه دارِی سکوالر

یــادی از انســان ها بــا ایــن کــه در طــول ایــن دوجهــان قــرار دارنــد و پیامدهــای  بخــش ز

تقابــل ایــن دوجهــان را در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود لمــس می کننــد، امــا نســبت 

گاهی نداشــته و نقش خــود را در این تقابل نمی شناســند؛  بــه حقیقــت ایــن دوجهــان آ

کادمیــک و یــا عالمــی حــوزوی  بنابرایــن چه بســا نخبــه ای بــا تحصیــالت تخصصــی آ

، در امتــداد  باشــند، لکــن در حجــاب علــم گرفتــار بــوده و در فقــدان نگاهــی کالن نگــر

جهــان ســکوالر قــدم بردارنــد. در مقابــل برخــی دیگــر از انســان ها به جــای محکومیــت 

یخ ســازی می کننــد.  یــخ، جایــگاه خــود در ایــن دوجهــان را یافتــه و تار در فراخنــای تار

بهتریــن نمونــه در زمــان مــا امــام خمینــی رحمــه اهلل علیــه اســت کــه بــا انقــالب خــود و 

برپایــی نظــام والیــی شــیعی، زمین بــازی در دوگانــة کمونیســم - ســرمایه داری را بــه هــم 

زده و حــرف نویــی را بــه گــوش مــردم جهــان رســاند و جبهــه مقاومــت آزادگان جهــان را 

انســجام بخشید.

محمدحســین فرج نــژاد کــه شــاگرد خلفــی در مکتــب امــام خمینی )ره( اســت، ســعی 

کــرد بــا هســته معنایــِی جهــان اجتماعی کــه امام خمینــی )ره( به منصه ظهور رســاند، 

قلبــًا و وجــودا متحــد شــود و در حــد تــوان بــه تمــام لــوازم و اقتضائــات آن پایبنــد باشــد. 

چه بســیار افرادی که با این هســته معنایی همراه شــدند اما در فراز و نشــیب حوادث 

اجتماعــی، اتحــاد وجودی شــان بــا ایــن جهــان اجتماعــی، کمرنــگ و پررنــگ شــد، امــا 

فرج نــژاد از آن دســته همراهانــی بــود کــه ســعی کــرد تــا لحظــه آخــر در عمیق تریــن رابطــه 

ــا ایــن جهــان معنایــی باشــد، چنانچــه ایــن امــر در ســیره علمــی و عملــی  وجــودی ب

ــا تمــام تــوان در ادامــه مســیری کــه امــام رحمــه اهلل  ایشــان قابــل مشــاهده اســت. وی ب

علیــه بــرای شــیعیان بــاز کــرد، قــدم برداشــت و قلــم زد و به پــرورش نیرو پرداخــت و فارغ 

سرمقاله
شاگرد خلف مکتب امام خمینی )ره(



فصل اول
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فرج نژاد در هزارتوی اندیشه و عمل

زندگینامه استاد محمد حسین فرج نژاد
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محمــد حســین فــرج نــژاد متولــد ۱۳۵۹ و اهــل 

و  خانــواده  بــود.  یــزد  اســتان  در  ابرقــو  شــهر 

زادگاه وی محیطــی انقالبــی و مســتعد رشــد 

بــرای او ایجــاد کــرده بودنــد و محمدحســین با 

ــدن بخشــی از دروس دوران دبیرســتان  گذران

در مدرســه اســتعدادهای درخشــان یــزد، در 

ســال 1374 وارد حــوزه علمیــه شــد. دروس 

شــهر  مــدارس  در  را  حــوزه  عالــی  و  ســطح 

مقــدس قــم بــه پایــان رســانده و از ســال 1385  

و  اصــول  فقــه،  خــارج  دروس  در   1398 تــا 

تخصصــی تفســیر حــوزه علمیــه مقدســه قــم 

شــرکت جســت. وی در کنــار اهتمــام جــدی 

روزآمــد جامعــه  نیازهــای  بــه  بــه تحصیــل، 

در ســنگرهای  اســالمی  انقــالب  از  دفــاع  و 

جدیــدی ماننــد رســانه و هنــر توجــه داشــت. 

ایــن طلبــه جــوان در ســال 1380 وارد موسســه 

امام خمینی)ره( شــده و کارشناســی معارف 

یافــت کــرد. مدتــی بعــد کارشناســی ارشــد را در  اســالمی و اقتصــاد را در ســال 1385 در

رشــته فلســفه غــرب دانشــگاه شــیخ مفید )ره( قــم، با پایــان نامه ای تحت عنــوان »نفی 

غایــت از خــدا و تأثیــر آن بــر اخــالق اســپینوزا« بــه ســال 1390 بــه اتمام رســانید و ســپس 

بــرای تحصیــل در رشــته »حکمــت هنرهــای دینــی« در ســطح دکتــری در ســال 1392 

ــان در قــم شــد. وارد دانشــگاه ادی

مرحــوم فرج نــژاد، افتخــار تلمــذ در محضــر آیــات عظــام و حجــج اســالم جــوادی آملی، 

کعبــی، ســیدمحمدرضا علم الهــدی،  مصبــاح یــزدی، جعفــر ســبحانی، عبــاس 

حمیــد پارســانیا، محمــود رجبــی و علــی ربانی گلپایگانــی را در کارنامــه خــود دارد. وی 

، فقــه الحدیــث  عــالوه بــر فقــه فــردی، در عرصه هــای فقــه حکومتــی، فقــه تمــدن ســاز

و بــه صــورت ویــژه در »فقــه رســانه« فعالیت هــای درخــور توجهــی داشــت. آن مرحــوم، 

همزمــان بــا بهره گیــری از اســاتید حــوزه ای ، تــالش فراوانــی بــرای بهره گیــری از اســاتید 

دانشــگاهی داشــت. در این راســتا، از آقایان پرویز داوودی، غالمرضا مصباحی مقدم، 

فرشــاد مومنــی در عرصــه اقتصــاد، منوچهــر محمــدی، موســی نجفی، موســی حقانی، 

یــخ معاصــر بهــره بــرد. زندگــی ایشــان حیاتــی  عبــداهلل شــهبازی در عرصــه سیاســی و تار

کنــده از امیــد بــه آینــده بــود؛ بــا این که در خواســت عضویت هیئت علمی  زاهدانــه و آ

از مراکــز علمــی مختلــف داشــت امــا بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد پــای طــالب کــه حقیقتا 

ســربازان امــام زمان)عــج( هســتند، ایســتاد و آنهــا را تقویــت کــرد. وی دشمن شناســی 

و الگــوی جهــادی خــود را در رفــت و برگشــت میــان علــم و میــدان پیــاده می کــرد و بــر 

تی بــر مبنــای منظومــه فکــری رهبــری معظــم  فهــم و پیــاده ســازی مدیریــت تشــکیال

انقــالب و بخشــندگی در اداء زکات علــم تاکیــد داشــت. حفــظ عــزت نفــس شــاگردان 

و ارادتمنــدان، ارتبــاط مســتمر باطــالب جهــادی، حمایــت مــادی و معنــوی از طــاّلب 

مستضعف ایرانی و خارجی، اهتمام به انتقال تجربیات مدیریتی و علمی، تشکیل 

حلقه هــای تحلیلــی مســتمر علمــی، تربیــت نخبگانــی صهیونیســت پژوه، ایجــاد 

اســتبصار شــیعی بــرای برخــی قلــوب آمــاده و حمایــت مســتمر از ایشــان در منطقــه 

ــار متعــددی  سیســتان، برخــی از فعالیــت هــای آن فقیــد ســعید می باشــد. از وی آث

ماننــد »رصــد و آسیب شناســی فقه رســانه«، »بررســی قواعد فقهــی پرکاربرد در رســانه«، 

»دین در ســینمای شــرق و غرب«، »اســطوره های صهیونیســتی در ســینما«، »دســت 

پنهــان« و »نفــی غایــت از خــدا و تأثیــر آن بــر اخــالق اســپینوزا« بــه یــادگار مانــده اســت.

در انتهــای ایــن یادداشــت گزارشــی از آثــار وی ارائــه خواهــد شــد.

اســتاد فرج نــژاد، در نهایــت پــس از عمــری مجاهــدت علمــی و حضــور میدانــی، 

شــامگاه روز عرفــه 29تیرمــاه 1400، بــر اثــر ســانحه رانندگــی دارفانــی را وداع گفــت. پــس 

از درگذشــت اســتادفرج نــژاد، رئیــس جمهــور طــی تمــاس بــا خانواده محتــرم فرج نــژاد از 

خانــواده ایشــان، دلجوئــی کردنــد. بســیاری از بــزرگان حوزه های علمیه حضــرات آیات 
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علــی  قوامــی،  ســیدصمصام الدین 

هادوی نیــا،  علی اصغــر  ربانی گلپایگانــی، 

محمدحســین  پیروزمنــد،  علیرضــا 

 ، رهــدار احمــد  ثقفــی،  علــی  ملــک زاده، 

یــز داوودی، غالمرضــا  ذبیــح اهلل نعیمیــان، پرو

مصباحــی مقدم، فرشــاد مؤمنی، ســیدکاظم 

رجایــی، موســی نجفــی، عبــداهلل شــهبازی، 

عباســی،  حســن  محمــدی،  منوچهــر 

حســن بلخــاری، بابــک عالیخانــی،، بهمــن 

پازوکــی، شــهرام پازوکــی، ســروش دبــاغ، بیــژن 

عبدالکریمــی، منوچهــر صانعی دره بیــدی، 

حمیدرضا شــریعتمداری، قاسم روانبخش، 

احمــد ابوترابــی، مهــدی طائــب و محمــود 

نمــازی در دروس و مســائل مختلفــی ماننــد 

فقــه  فقه الحدیــث،   ، تفســیر فقــه،  اصــول 

 ، تمدن ســاز سیاســی،فقه  فقــه  پزشــکی، 

یــخ، فقــه مضــاف، جریان شناســی  فلســفه تار

فقــه  و  ارتباطــات  مبانــی  علمیــه،  حــوزه 

یــخ علــم، فلســفه  ــد، تار رســانه، منطــق جدی

معــارف  اســالمی،  کالم  و  عقایــد  اســالمی، 

یــخ ادیــان، اقتصــاد  قــرآن، یهودشناســی، تار

ایــران، اقتصــاد اســالمی، مالیــه بین الملــل، 

، بانــک داری در اســالم و غــرب،  فلســفه هنــر

و  راهبــردی  علــوم  ایــران،  معاصــر  یــخ  تار

تفکــر اســتراتژیک، پدیدارشناســی آلمانــی، 

و  نقــد  آینده پژوهــی،  فیلمنامه نویســی، 

عرفانــی  شــعر  حکمــت  و  ســینما  تحلیــل 

کــرد. شــاگردی 

کــه پرهیــز از مطالعــات جنبــی  در دورانــی 

یــک  عنــوان  بــه  تخصص گرایــی  و  یــج  ترو

ایــن  بــود،  مطــرح  ناپذیــر  خدشــه  اصــل 

کــه مــا می توانیــم  طلبــه جــوان معتقــد بــود 

بشــویم  متخصــص  موضــوع  چندیــن  در 

و حجــج اســالم اعرافــی، حســینی بوشــهری، کعبــی، احمــد واعظــی، نــواب، محمــود 

رجبی، خســروپناه، علیدوســت، پارســانیا، میرمحمدی، ســعیدی، نبوی و  نهادهای 

کشــوری و لشــگری ماننــد فرماندهــی ســپاه، فرماندهــی نیــروی قــدس، رئیــس ســازمان 

، رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس، رئیــس مرکــز پژوهش هــای  تبلیغــات کشــور

مجلــس بــا صــدور پیام هــای تســلیت، یــاد ایشــان را گرامــی داشــتند.

مروریبرزندگانیپربرکتاستادمحمدحسینفرجنژاد

محمدحســین از نوجوانــی بــه مســائل اطــراف خــود، طــور دیگــری نــگاه می کــرد. در 

همان دوران مدرســه، نســبت به دروس دبیرســتان و سیســتم آموزشــی و حتی به مدل 

مــدارس اســتعدادهای درخشــان نقدهــای جــدی داشــت و  دغدغه هــای دینــی و    

انقالبــی خــود را بــروز مــی داد. او در هــر محفلــی بســان یــک موتــور محرکــه، دیگــران را بــه 

حرکــت وا می داشــت؛ پانــزده ســاله بــود کــه بــه دانش آمــوزان پایه هــای پایین تــر از خــود 

در مدرســه اســتعدادهای درخشــان یــزد مبانــی کامپیوتــر می آموخــت و در عرصه های 

جدیــد و نــو پیشــتاز بــود آن هــم بــا دغدغه هــای دینــی و انقالبــی. رویکــرد انتقــادی 

محمدحســین نســبت بــه دروس رســمی و دبیرســتان او را بــه حــوزه علمیــه کشــاند و با 

همــان شــور انقالبــی وارد حــوزه علمیــه قــم شــد تــا از تراث فقهی و فلســفی شــیعه، برای 

تحلیــل مســائل جدیــد اســتفاده کنیــد. در حــوزه قــم نیــز عرصه هــای جدیــدی ماننــد 

یــج، در عرصــه  ــه تدر ــژه ســینمای هالیــوود را دنبــال کــرد و ب ــه وی رســانه و نقــد فیلــم ب

هنرشناســی و رســانه بــه یــک صاحــب نظــر بــدل گردیــد.

در ساحت تلّمذ

آقــای فرج نــژاد، مــراد و الگــوی خــود را آیــت اهلل مصبــاح یــزدی می دانســت؛ »متفکــری 

برجســته، مدیــری شایســته، دارای زبــان گویائــی در اظهــار حــق و پــای بــا اســتقامتی 

در صــراط مســتقیم« کــه محمدحســین را شــیفته خــود ســاخته بــود. ایــن طلبــه جــوان 

وارد موسســه امــام خمینــی)ره( شــد و مبانــی دینــی را تحــت اشــراف ایــن »فیلســوف 

«، بصــورت منظومــه وار و عمیــق آموخــت. انتخــاب رشــته اقتصــاد آن هــم در  بصیــر

حــدود بیســت ســال پیــش نشــان دهنده فهــم درســت او از نیازهای جامعــه و وظایف 

خــود بــود. محمدحســین جــوان از محضــر حجــت االســالم مهــدی طائــب، »تبــار 

انحــراف« و یهودشناســی را آموخــت و بعدهــا در محضــر آیــه اهلل ســیدمحمدرضا 

علم الهــدی تفســیر قــرآن و یهودشناســی قرآنــی را تلمــذ کــرد. 

مرحــوم فرج نــژاد در حــوزه علمیــه و موسســه امــام خمینــی)ره( از محضــر بزرگانــی 

چــون حجــج اســالم وآیــات عظــام عبــداهلل جــوادی آملــی، محمــود رجبــی، عبــاس 

یــم فرحانــی،  کعبــی، ســیدمحمدرضا علم الهــدی، قائنــی، احمــد عابــدی، عبدالکر



13
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

مه
ی نا

دگ
زن

کارایــی  و  تحلیــل  اینصــورت  غیــر  در 

درســتی نخواهیــم داشــت. بســیار مطالعــه 

یــادی  ز بســیار  کالس هــای  در  و  می کــرد 

می کــرد.  شــرکت  داوطلبانــه  صــورت  بــه 

بخــالف بســیاری از طلبه هــا کــه نســبت بــه 

آینده شــان خوش بیــن نبودنــد، او بــه آینــده 

طلبه هــا بســیار امیــدوار بــود و راه ســعادت 

و پیشــرفت کشــور را در حوزه هــای علمیــه 

می جســت و تــا آخــر عمــر بــر همیــن اعتقــاد 

باقــی مانــد. مرحــوم فرج نــژاد عــالوه بــر دروس 

حــوزوی و دانشــگاهی در دوره هــای علمــی 

تربیــت  والیــت،  طــرح  ماننــد  مختلفــی 

یــخ  محقــق و نویســنده، زبــان انگلیســی، تار

احادیــث،  و  قــرآن  در  دشمن شناســی  و 

آشــنایی بــا فرقه هــای انحرافــی و بهائیــت، 

نقــد و تحلیــل برنامه هــای رســانه ای، روش 

گفتمــان  و  روایــت  تحلیــل نشانه شناســی، 

و فیلمنامه نویســی، تفســیر موضوعــی قــرآن 

یــم، خبرنــگاری و خبرنویســی، فقــه دولت،  کر

جنــگ نــرم و عملیــات روانــی، فقــه آینده پــژوه 

و فقــه پزشــکی شــرکت جســت.

هندسهذهنیاستاد

فرج نــژاد  اســتاد  فکــری  منظومــه  دربــاره 

در  کــه  او  اســت؛  مطــرح  مهمــی  پرســش 

علــوم متعــددی تحصیــل کــرده و مطالعــات 

داشــت،  مختلــف  حوزه هــای  در  عمیقــی 

ــه هــم مرتبــط ســاخته  ــوم را ب ــه ایــن عل چگون

و »نظــام فکــری« ایجــاد می کــرد؟ پاســخ بــه 

صحیــح  شــناخت  نیازمنــد  پرســش  ایــن 

ذوابعــاد  اســتاد  ایــن  فکــری  چارچــوب  از 

اســت. اســتاد فرج نــژاد عمیقــًا باســواد و همــه 

جانبه نگــر بــود و بــه دلیــل مطالعــات میــان 

رشــته ای فوق العــاده اش، در بســیاری از علــوم قدیــم و جدید ایده های مهمی داشــت. 

ایــن روحانــی مجاهــد عــالوه بــر فقــه، فقه هــای مضــاف، فلســفه و عرفــان در ارتباطــات 

یــادی بــرای  یــخ و بخشــی از حوزه هــای اســتراتژیک حرف هــای ز و رســانه، اقتصــاد، تار

گفتــن داشــت امــا نقطــه کانونی تمــام مطالعاتش، »دشمن شناســی« و فهم نقشــه های 

یــزی بــرای مقابلــه بــا آنهــا بــود. رویکــرد دشمن شناســانه وی در  دشــمن و ســپس برنامه ر

تمــام امــور جریــان داشــت از امــور تربیتــی و آموزشــی گرفتــه تــا پژوهــش در فقــه، رســانه، 

. او در نقــد روایــت رســمی از علــوم، دربــاره پیش فرض هــا  یــخ و علــوم دیگــر اقتصــاد، تار

جایــگاه  از  وی  می کاویــد.  را  آنهــا  و  می کــرد  ســوال  مختلــف  علــوم  مفروضــات  و 

 ، طــراح نبــرد تمدنــی بــا صهیونیســم و رســانه های دشــمن، نســبت بــه تربیــت نیــرو

تالیــف کتــاب، طراحــی اردو و فعالیت هــای میدانــی متعــدد اقــدام می کــرد. هندســه 

یشــه ها و ســاز  ذهنــی وی بــر پایــه تقابــل بیــن اســالم و صهیونیســم بــود. او از ســویی ر

و کارهــای صهیونیــزم جهانــی، بهائیــت و جریانــات انحرافــی را برمــال ســاخته و آثــاری 

ماننــد کتــاب »فرقه هــا، عرفــان واره هــا و مکاتــب صهیونیســتی« و مســتند »فرقه هــای 

ســری« را تولیــد می کــرد و از ســوی دیگــر »رســانه« را ســالح بــه روز دشــمن می دانســت. 

وی همــکار علمــی و مشــاور مجموعــه هــا و مراکــزی ماننــد مرکــز مدیریــت حــوزه های 

علمیــه بــرادران و خواهــران، مرکــز پژوهش هــای صــدا و ســیما، جامعــه الزهــراء، جامعــه 

المصطفــی العالمیــه، دفتــر تبلیغــات، ســازمان تبلیغــات، مرکــز خدمــات کامپیوتــری 

، نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه، موسســه امــام خمینی، معاونــت تبلیغ حــوزه، انجمن   نــور

مطالعــات فضــای مجــازی، انجمــن ســواد رســانه حــوزه علمیــه، بســیج دانشــجویی، 

مرکــز پژوهش هــای مجلــس و  از موسســان موسســه یهودپژوهــی بعثــت و شــناخت 

پژوهــان رســانه بــود و تــالش می کــرد تــا ضمــن فهــم صحیــح از نســبت رســانه و ســینما، 

کارآمــدی ســالح دشــمن در رســانه را خنثــی کنــد. فعالیت هــای رســانه ای گســترده  و 

تاثیرگــذار دکتــر فرج نــژاد در حــوزه صهیونیســم پژوهی در ســال های 1397-1393، 

گرچــه بطــرز عجیــب و مشــکوکی تعطیــل شــدند امــا او راهــش را ادامــه داده و دامنــه 

فعالیــت خــود را بیــش از پیــش گســترش داد.

مردجنگهایسخت

شــناخت میــدان هــای اصلــی انقــالب و حضــور عالمانه و جریان ســاز در آنهــا، ویژگی 

شــاخص او بــود. محمدحســین از دوران دفــاع مقــدس کــه کودکــی7-8 ســاله بــود و 

پدرش را برای دفاع از مرزهای ســرزمین اســالمی راهی میدان جنگ می کرد، خاطراتی 

داشــت و با فهم صحیح نســبت به تهدیدات و صف آرایی دشــمنان اســالم و تشــیع، 

طــوری کار می کــرد کــه انــگار جنــگ اســت و اگــر دیــر بجنبــد شکســت مان حتمــی 

ــه همیــن دلیــل ضمــن انجــام مطالعــات الزم، در خــط مقــدم صحنه هــای  اســت؛ ب
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وی  می کــرد.  ارســال  مختلــف  ارگان هــای 

کنــار فعالیــت علمــی عمیــق در حــوزه  در 

رســانه و اقتصــاد، کانــال »مدرســه اقتصــاد« 

کشــور  و  مــردم  پیشــرفت  و  رشــد  »بــرای  را 

درعرصــه اقتصــاد و ســبک زندگی اقتصــادی 

ــی اســالم«1 تاســیس  ــل تمــدن جهان ســالم ذی

گ هــای  وبال ســابقا  کــه  هم چنــان  کــرد. 

نجــات  ســاحل  »ســینما؛  »صهیون پــژوه«، 

را  صهیونیســم«  و  »ســینما  و  صهیــون« 

تاســیس کــرده بــود.

ایثارگرعلم

ارتقــای  بــرای  نــه  را  علــم  فرج نــژاد،  اســتاد 

یافــت  در بــرای  نــه  و  خــود  علمــی  ســطح 

مــدرک، بلکــه بــرای حــل مســائل و معضــالت 

جامعــه و ســاختن پایه هــای تمــدن اســالمی 

می آموخــت. وی علــم را از ســطح مبانــی و 

اصــول، تــا میــدان امتــداد مــی داد و از میــدان 

یافــت می کــرد.  نیــز نــکات علمــی فراوانــی در

کار علمــی نیــز عمیقــا  مرحــوم فرج نــژاد در 

اخــالق  پروتکل هــای  از  فراتــر  و  بــود  مومــن 

پژوهــش، »ایثــار علمــی« را ملکه خود ســاخته 

بــود. هیــچ غــل و غشــی در کار علمــی اش 

نبــود و برخــی از تولیــدات خــود را بنــام دیگران 

روحــی  تقویــت  را  آنــان  تــا  کــرد  مــی  چــاپ 

شــریف المؤمن  روایــت  مصــداق  بــه  کنــد. 

دشــواری های  برابــر  در  الراســخ،  کالجبــل 

پژوهــش گروهــی، هرگــز کــم نمــی آورد و حتــی 

بــود،  او ظلمــی شــده  بــه  کــه  در وضعیتــی 

کریمانــه وارد می شــد و کار را ادامــه مــی داد. 

فعالیت هــای متنــوع علمــی امــا هدفمنــد 

دنبــال  را  روشــن  هــدف  یــک  او  اثرگــذار  و 

ــتخدام  ــالمی. اس ــدن اس ــای تم ــرد؛ احی می ک

ــگ را  ــای جن ــی از عرصه ه ــژاد، یک ــوم فرج ن ــت. مرح ــور می یاف ــور حض ــاز کش ــورد نی م

»رســانه« می  دانســت و از ســیطره اختاپوســی صهیونیســت ها بــر آن نمی هراســید و 

برنامه هــای دشــمنان بشــریت در رســانه را افشــا می کــرد. حــوزه »رســانه« جدی تریــن 

ــود. جریان شناســی رســانه و مبناشناســی دینــی رســانه از  بخــش فعالیت هــای وی ب

ــینما«،  ــتی در س ــطوره های صهیونیس ــاب »اس ــه کت ــود. س ــای کاری وی ب ــت ه اولوی

»جریان شناســی ســینما و انیمیشــن ژاپــن« و »دیــن در ســینمای شــرق و غــرب« از آثــار 

وی در ایــن زمینــه هســتند. 

استراتژیستتاریخی

یــادی داشــت. بارهــا گفتــه بــود کــه تاریخ، پژوهشــگر را  اســتاد فرج نــژاد بــه »تاریــخ« عالقــه ز

یــخ فقــه، تاریــخ مکاتــب اصولــی و  راهبــردی می کنــد و در برنامه هــای حــوزه هــم بایــد تار

تاریخ اجتهاد وارد شــوند تا طالب راهبردی و عمیق تربیت شــوند. وی در هر رشــته ای، 

یــخ آن رشــته می رفــت و باصطــالح تاریخ هــای مضــاف را دنبــال می کــرد.  ابتــدا ســراغ تار

اســتاد فرج نــژاد معتقــد بــود کــه بــدون مطالعــه تاریــخ علــوم، نمــی تــوان وارد آن علــم شــد و 

شــرط آغــاز حرکــت، فهــم مســیر گذشــته ایــن علــم اســت. وی دربــاره فلســفه غــرب، بــر 

یــخ اقتصــاد و در علوم  یــخ فلســفه غــرب و در اقتصــاد بر تعمــق در تار مطالعــه عمیــق تار

یــخ جنگ هــا اصــرار داشــت و ردوپــای  یــخ دولت هــا و تار سیاســی بــر پژوهــش در تار

تحریــف و گزینــش را در هــر یــک تواریــخ مضــاف نشــان مــی داد. وی از منظــر راهبــردی، 

بــه دنبــال شــناخت برنامه هــای دشــمن بــرای حافظــه تاریخــی مــردم و ترســیم راه مقابلــه 

یــخ را کشــف کنــد  ــا مــدل و شــیوه های سوءاســتفاده از تار ــا آن بــود و تــالش داشــت ت ب

لــذا مســاله حافظــه تاریخــی و مســائلی مانند نقــش دفتر فرح پهلــوی در  هویت ســازی و 

تاریخ ســازی در دوران پهلــوی، مــدل القــای باســتان گرایــی در دوره پهلــوی و شــیوه های 

تاریخ ســازی در کشــورهای دیگــر از دغدغه هــای تاریخــی وی بودنــد.

اقتصادورسانه

»اقتصــاد«، در دهــه اخیــر به پاشــنه آشــیل کشــور تبدیل شــد و دکتــر فرج نژاد با اشــارات 

مقــام معظــم رهبــری بــه میــدان جهــاد اقتصــاد مقاوتــی وارد گردیــد. وی تــالش کــرد تــا 

، بــه شــناخت  ضمــن فهــم اقدامــات دشــمن و نقــاط ضعــف و قــوت اقتصــاد کشــور

ســطحی باالتــر از جنــگ اقتصــادی یعنــی جنــگ شــناختی اقتصــادی دســت پیــدا 

کنــد تــا نظــام اســالمی را در نبــرد هیبریــدی، مصــون کنــد. فعالیت هــای راهبــردی وی 

در حــوزه رســانه بــر دوســتان و برخــی از مســؤلین کشــور پوشــیده نبــود؛ در هــر واقعــه ای 

از فتنــه بنزیــن گرفتــه تــا بیمــاری کرونــا و از شــهادت ســردار ســلیمانی تــا رحلــت 

آیــت اهلل مصبــاح، به ســرعت پیوســت رســانه ای مربــوط بــه واقعــه را آمــاده کــرده و بــه 
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شــدن در مراکــز مختلــف را مانــع مطالعــه و 

کار علمــی پردامنــه خــود می دیــد.

مرد میدان

و  علــم  از  کوله بــاری  بــا  فرج نــژاد  مرحــوم 

قلبــی ماالمــال از شــور انقالبــی وارد مبــارزه بــا 

تهدیــدات مذهبــی، اجتماعــی و سیاســی 

کــه مــوج  جامعــه می شــد. در دهــه هشــتاد 

انحرافــی  بــا جریان هــای  و مقابلــه  مطالعــه 

فزونــی یافتــه بــود، ایــن طلبــه جــوان بــا نــگاه 

جامــع و عمیــق خــود، مواجهــه متفاوتــی را 

بــا ایــن مکاتــب نوپدیــد رقــم مــی زد. در اوج 

ترویــج قمه زنــی توســط رســانه های بیگانــه، بــا 

همکاری جمعی از محققان کتاب »دســت 

ــتند؛  ــاروا نگاش ــت ن ــن بدع ــد ای پنهــان« را نق

کــه دههــا هــزار بــار منتشــر شــد. او  کتابــی 

بــه انتشــار کتــاب قناعــت نکــرد و شــخصا 

ــی در دانشــگاه ها و محافــل  ــرای نقــد قمه زن ب

ــور وی در  ــت. حض ــور می یاف ــف حض مختل

دانشــگاه ها در مســائل متعــددی موج هــای 

ایجــاد  تحســینی  قابــل  علمــی  و  فرهنگــی 

اســتاد فرج نــژاد دلســوزی عمیقــی  می کــرد. 

نســبت بــه انقــالب و تشــیع داشــت و ایــن 

ــا غیــرت دینــی اش، حرارتــی  ــوام ب دلســوزی ت

خامــوش نشــدنی در وی ایجــاد می کــرد تــا 

ــرای  ــود. ب ــر ش ــدم حاض ــط مق ــه در خ همیش

اســتاد فرج نــژاد، روز و شــب تفاوتــی نداشــت 

و مکــرر اتفــاق می افتــاد کــه قرارهــای علمــی 

خــود را پــس از نیمــه شــب در منــزل خــود 

بگــذارد؛ خانــه ای ســاده کــه بــوی بهشــت از 

آن استشــمام می شــد. روحیــه فعــال او بــه دور 

از هــر گونــه تنبلــی بــود و بارهــا پیــش می آمــد 

کــه بخاطــر یــک دغدغــه، صدهــا کیلومتــر از 

ــا مســائل علمــی و مشــکالت  قــم خــارج می شــد و از خــواب و خــوراک خــود مــی زد ت

اجتماعــی را حــل کنــد.

اخالصومجاهدت

ســلوک فــردی و اجتماعــی اســتاد فرج نــژاد بــر اصــول روشــنی اســتوار بــود. اخــالص و 

ــود خســتگی ناپذیری  ــرای خــدا، مهم تریــن اصــل او در عرصــه هــای مختلــف ب کار ب

و شــجاعت در کنــار صبــوری و خــوش اخالقــی، از اخــالص او نشــات می گرفــت بــه 

همیــن دلیــل هرگــز خســته نمی شــد و علی رغــم همه جفاهــا، وظیفــه خــودش را دنبال 

می کــرد. علــی رغــم اینکــه یــک دانشــمند و محقــق بــود امــا هیــچ گاه در برخوردهایــش 

یســتی و زهــد او نشــانه دیگــری از ایمــان  احســاس غــرور و تکبــر نداشــت. ســاده ز

ــه  ــت ب ــرای خدم ــا ب ــادی و صرف ــزد م ــدون م ــش ب ــب فعالیت های ــود و غال ــخش ب راس

یــرا دغدغــه هــای دینــی و انقالبــی او بــر مظاهــر و  انقــالب و مــردم صــورت می گرفــت ز

منافــع مــادی تقــدم داشــت. دنیــای مــادی بــه حــدی برایــش حقیــر و ناچیــز بــود کــه بــا 

علــم بــه خطــرات فعالیــت علیــه صهیونیســم جهانــی، عقــب نمی نشســت و هــر روز 

دامنــه فعالیــت خــود را گســترش مــی داد. چنین ویژگی هایــی، جاذبــه ای در وی ایجاد 

کــرده بــود کــه هرکســی حتــی یکبــار هــم ایشــان را می دیــد، جــذب او می شــد.

دردرونخانواده

دکتــر فرج نــژاد در روابــط خانوادگــی نیــز جذابیــت خاصــی داشــت و بــا شــوخ طبعــی 

و اخــالش خــوش، رویکــرد تربیتــی خــود را دنبــال می کــرد. وی اساســا اهــل تحمــل 

مشــکالت بــود و تــالش داشــت تــا حضــور کــم خــود در کنــار خانــواده را از راه هــای 

مختلفــی جبــران کنــد. موجبــات پیشــرفت همســرش را کــه خــود از نخبــگان جبهــه 

فرهنگــی انقــالب بــود، مهیــا می کــرد و حتــی بعضــا در خانــه می مانــد تــا همســرش بــه 

آموزش هــا و پروژه هــای خــود بپــردازد. رفتــار او بــا کــودکان فامیــل نیــز متفــاوت بــود؛ 

او زمــان را بــرای هــزل و ســرگرمی از دســت نمــی داد بلکــه ضمــن شــوخی و اهــدای 

ــذاب  ــتاِد ج ــت. او اس ــا میگف ــه آنه ــده ای ب ــتان های بیدارکنن ــوکان، داس ــه ک ــزه ب جای

ــل تاملــی را در قالــب شــوخی و  ــود و ســخنان قاب ــِن حرفهــای ســخت و جــدی ب گفت

خنــده می گفــت. مکــرر اتفــاق افتــاده بــود کــه جمعــی از کــودکان را در کمتــر از یکــی 

گاه کــرده و نســبت بــه فعــل یــا تــرک آن مســاله  دو ســاعت، نســبت بــه مســاله ای آ

می ســاخت.  مصمم شــان 

مرددرد

ــود. گاهــی  ــه محرومیــن و مســتضعفین یکــی از ویژگی هــای او ب دردمنــدی نســبت ب
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»خاکریــز  عنــوان  بــا  اقتصــادی  دوره هــای 

متعــدد  دوره هــای  همین طــور  و  اقتصــاد« 

گــروه  تشــکیل  کنــار  در  رســانه ای«  »ســواد 

و  آوینــی  ســیدمرتضی  شــهید  مطالعاتــی 

همینطــور راه انــدازی گــروه جنبــش نرم افزاری 

از  بخشــی  یــزد،  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  در 

تی وی هســتند. تشــکیال فعالیت هــای 

از  انقــالب  نیروهــای  و  شــاگردان  یــم  تکر

رمزهــای موفقیــت وی در تشــکیالت ســازی 

از  بســیاری  اســتاد  خــودش  اینکــه  بــا  بــود. 

عرصه هــا بودنــد امــا ماننــد محصلیــن تــازه 

یادداشــت  خــود  شــاگردان  نــکات  از   ، کار

ــرداری می کــرد. او عاشــق آموختــن و »بــذل  ب

علمــی« بــود و اگــر از مــوردی اطــالع کافــی 

بــه  پژوهشــگر  معرفــی  ضمــن  نداشــت، 

دســت  در  را  وی  دســت  مربوطــه،  اســاتید 

اســاتید و کتــاب هــا می گذاشــت و در مــوارد 

متعــددی بــرای شــاگردانش کتــاب می خرید 

کتــاب  اینکــه  بــه  می کــرد  ملــزم  را  آن هــا  و 

روش شناســی  اســتاد  اینکــه  بــا  بخواننــد. 

روش خاصــی  پژوهــش علمــی  در  امــا  بــود 

کــه  بــود  معتقــد  یــرا  ز نمی کــرد  تحمیــل  را 

پژوهشــگر خــودش بایــد راه را پیــدا کنــد تــا 

بــزرگ شــود. دکتــر فــرج نــژاد تمــام داشــته هــای 

چشم داشــتی  هیــچ  بــدون  را  خــود  علمــی 

در اختیــار دیگــران می گذاشــت و بخــالف 

بســیاری از مدعیــان، علــم را ارث پدری خود 

نمی دانســت؛ برایــش فرقــی هــم نداشــت کــه 

مخاطبــش آیــت اهلل اســت یــا طلبــه مبتدی، 

ــرم اول دانشــگاه؛ هــر  ــا ت اســتاد تمــام اســت ی

ــرژی و نــکات علمــی خــود  ــا ان مخاطبــی را ب

می کــرد. ســیراب  و  زده  شــگفت 

دغدغــه محرومیــن و مســتبصرین راهــی سیســتان و بلوچســتانش می کــرد و گاهــی از 

دســتفروش محــل کارش گرفتــه تــا نیازمندانــی در کوچــه پــس کوچــه هــای قــم، همــه 

 مشــمول لطــف محمــد حســین بودنــد؛ بــا اینکــه درآمــد چندانــی نداشــت امــا بــا

ــروی خــود، کمک هــای مالــی جمــع می کــرد. یکبــار هــم پولــی را کــه  گــرو گذاشــتن آب

بــرای خریــد ماشــین جمــع کــرده بــود، بــه یــک نیازمنــدی اهــدا کــرد و خــودش بــا همــان 

موتــور کهنــه، رفــت وآمــد می کــرد. اســتاد فــرج نــژاد بســیار مردمــی بــود و بــه فعالیت هــای 

مردمــی و تربیــت نیروهــای مردمــی در جنگ های رســانه ای و شــناختی تاکید داشــت 

و روی بســیج حســاب ویــژه ای بــاز می کــرد. او اســتادی نبــود کــه خــود و شــاگردانش را 

محــور دنیــا بدانــد بلکــه بــه عکــس اعتقــاد داشــت کــه اگــر کارهــا مردمــی پیــش نرونــد، 

نتیجــه نخواهنــد داد.

مربی جریان ساز

ــه  ــود و در دو ده « ب ــاز ــی« و »جریان س ــه »مرب ــی کلم ــی حقیق ــه معن ــژاد ب ــتاد فرج ن اس

، جلســات و محافــل مختلفــی را شــکل داد کــه دههــا و صدهــا پژوهشــگر نخبه  اخیــر

از درون همیــن محافــل تربیــت شــدند. حلقه هــای مطالعاتی وی در مدرســه فیضیه، 

برگــزاری دوره هــای مســتمر نخبگانــی در موضــوع ســواد رســانه بــا مخاطــب طــالب، 

یــس در دوره هــای مختلــف،  برگــزاری دوره هــای متعــدد راهبــردی در قــم و یــزد، تدر

ــا بســیاری از مجموعــه هــای انقالبــی و رویکــرد تربیــت  ارتباطــات بســیار گســترده ب

کنشــگر فعــال در همــه فعالیت هــای علمــی و اجتماعــی وی، نســلی از نخبــگان 

باســواد و دغدغــه منــد را برجــای گذاشــته اســت. او تنهــا یــک معلــم نبــود بلکــه مربــی 

ــه  ــاد ب ــی، اعتم ــب علم ــه مطال ــار ارائ ــرد. او در کن ــت می ک ــراد را تربی ــود و اف ــی ب حاذق

نفــس دوســتان و شــاگردان را افزایــش مــی داد، روح مبــارزه را در آنهــا زنــده می کــرد و بــا 

، راه نجــات را قوی تــر شــدن و جــرات یافتــن  در اظهــار ســخن  تحقیــر علــوم ســکوالر

حــق می دانســت. 

و  و محافــل علمــی  گروه هــا  از حلقه هــا،  نــژاد حلقــه وصــل بســیاری  فــرج  اســتاد 

تی بــود و هــم شــخصیتش  انقالبــی از قــم تــا تهــران و یــزد بــود. او هــم اخالقــش تشــکیال

انگیــزه بخــش اطرافیــان و هــم روش و مــدل کارش تشــکیالت ســاز بــود و هــر جــا 

کــه مــی رفــت حلقــات متعــدد علمــی ایجــاد مــی کــرد؛ در کنــار جلســات علمــی و 

ــرای طــالب،  ــی ب ــت بصیرت افزای ــددی را جه ــای متع ــی اش، اردوه ــبتا خصوص نس

دانشــجویان و دانش آمــوزان طراحــی می کــرد. دوره هــای »مدرســه ی عشــق«، اردوهــای 

، اردوی »طلیعــه ی معرفــت«  یــخ معاصــر « بــا موضــوع عبرت هــای تار »اولی األبصــار

یــخ  یســم در نظــام تعلیــم و تربیــت و دوره آموزشــی »طلیعــه ی تار بــا موضــوع سکوالر

یــخ معاصــر ایــران، دوره »نقــد فیلــم«،  یــخ تمــدن، بــا نظــری بــه تار تمــدن« بــا موضــوع تار
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دوم  گام  جــوان  مصــداق  فرج نــژاد  اســتاد 

کــه رهبرانقــالب در  انقــالب اســت؛ جوانــی 

شــاه بیــت بیانیــه گام دوم چنیــن توصیــف 

مــی کند: نســل »جوان مومــن، دانا و پرانگیزه« 

بایــد محــور پیشــرفت جامعه اســالمی باشــد. 

مرحــوم فــرج نــژاد قلبــی ماالمــال از ایمــان و 

انگیــزه دینــی و انقالبــی داشــت و تمــام دانش 

خــود را صــرف خدمــت بــه انقــالب و مــردم 

و  بــود  می توانیــم  مــا  واژه  نمــاد  وی  می کــرد. 

بــا کمتریــن امکانــات و پیونــد حداقلــی بــه 

یــده و از بحــران  منابــع قــدرت، شــاهکارها آفر

هــا، فرصت هــای مغتنمــی ایجــاد کــرد. 

دکتــر فرج نــژاد نمــاد دشــمن شناســی، غیــرت 

اخــالص،  مفیــد،  علــم  دردمنــدی،  دینــی، 

تعبیــر  بــه  بــود.  نیــرو  تربیــت  و  پــرکاری 

حجــت االســالم خســروپناه؛ »ایــن پژوهشــگر 

والیــی  فهیــم،  خلیــق،  انســانی  دانشــمند، 

و متواضــع بــود کــه بــا زندگــی زاهدانــه اش، 

عمــرش را وقــف دفــاع از فرهنــگ اســالمی 

ســاخت« میــراث دکتــر فرج نــژاد، صدهــا و 

و  ایرانــی  دانشــجوی  و  طلبــه  هــزاران  بلکــه 

غیــر ایرانــی اســت کــه از او رســانه، دشــمن 

شناســی و دیــن شناســی آموختنــد و حــاال 

نوبــت شــاگردان، دوســتان و عمــوم نخبــگان 

دکتــر  دغدغه هــای  پیگیــر  انقــالب  جبهــه 

دار  دامنــه  تحقیقــات  تــا  اســت  نــژاد  فــرج 

امــروز  گرچــه  برســانند.  ســرانجام  بــه  را  وی 

امــا  نیســت  مــا  میــان  در  فرج نــژاد  اســتاد 

بــرکات وجــودی اش تــا ابــد باقــی اســت و تــا 

شکســت دشــمنان اســالم و ایــران، مبــارزه 

داشــت. خواهــد  ادامــه 

آثارعلمی

ــاد  ــالمی، اقتص ــاد اس ــات اقتص ــه در موضوع ــاب و مقال ــش از 50 کت ــژاد بی ــر فرج ن دکت

ــخ  ی ــر و تار ــفه هن ــه، فلس ــن و فق ــفه، دی ــه، فلس ــادی،  اندیش ــگ اقتص ــی و جن مقاومت

، معنویــت و عرفــان، طــب اســالمی و فلســفه پزشــکی، رســانه، ســینما و فضــای  هنــر

ــر در آورده اســت؛ در ادامــه فهرســتی از کتاب هــا، مقــاالت و  ــه رشــته تحری مجــازی ب

یادداشــت های ایشــان تقدیــم می گــردد: 

- اســطوره های صهیونیســتی در ســینما، نشــر مرکــز پژوهش هــای اســالمی صــدا 

ل، 1388. وســیما و انتشــارات هــال

ــان نامــه کارشناســی ارشــد  ــر اخــالق اســپینوزا، پای - نفــی غایــت از خــدا و تأثیــر آن ب

فلســفه غــرب، کتابخانــه دانشــگاه مفیــد قــم، 1390.

اســالمی  پژوهش هــای  مرکــز  انتشــارت  غــرب«،  و  شــرق  ســینمای  در  »دیــن   -

1388 ـ 1396.  پــروژه،  مدیــر  صداوســیما، 

- تحلیــل فرهنــگ کابالیســتی) عرفــان یهــودی( در ســینما، بــا همــکاری رفیع الدیــن 

ع( 1396.  اســماعیلی، انتشــارات دانشــگاه جامــع امــام حســین )

یخچــه، مبانــی فقهــی و بازتاب هــای قمه زنــی در افــکار  - دســت پنهــان )نگاهــی بــه تار

ئمــه علیهم الســالم،  عمومــی و رســانه ای بین المللــی(، نشــر مؤسســه فرهنگــی فخراال

1386/ همــکاری مشــترک بــا محمدرضــا طاهــری و دســتیاران.

رســانه ای  نهادهــای  در  رســانه  فقــه  آسیب شناســی  و  »رصــد  پروژه هــای  مدیــر   -

بــرد در رســانه در مؤسســه فتوح  جمهــوری اســالمی ایــران« و »بررســی قواعــد فقهــی پرکار

اندیشــه.

- جنبــش نــرم افــزاری و تولیــد علــم و آزاداندیشــی، نشــریه دانش پــژوه مؤسســه امــام 

خمینــی)ره( قــم، شــماره 32، دی 1384.

ــا ســینما و هنــر یهــودی ـ صهیونــی/ مجلــه ســینما رســانه  ( ب ــاال کاب - تعامــل قبــاال )

)مؤسســه شــهید آوینــی تهــران(، شــماره 430.

- علــل قیــام عاشــورا برگرفتــه از آثــار شــهید مطهــری/ نشــریه دانش پــژوه، ویژه نامــه 

.1382 محــرم، 

- اسالم هراســی در نظــر اندیشــه پردازان و رســانه ای غــرب، مجلــه فرهنــگ پویــا، پاییــز 

1394، شــماره 30، ویژه نامــه پیــام فطــرت.

- عرفــان یــا تســهیل ســلطه، تــراوای فرهنگــی در خانه هــای ایرانــی، نقــد و بررســی آثــار 

، طوبــی، بهــار 1387. پائلوکوئیلــو

/ فرهنــگ پویــا،  - عرفــان یــا حرمــان، عرفان هــای شــرقی در ســینما و زرســاالری معاصــر

ویژه نامــه عرفــان، شــماره 6. 

- معنویــت عصــر نویــن، راهــی بــرای کنتــرل بیــداری اســالمی جهانــی، فرهنــگ پویــا، 
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اســطوره های  مقــاالت  مجموعــه   -

)65 ـ 75(  پیاپــی  شــماره   9 صهیونیســتی، 

اندیشــه. و  هنــر  رواق  نشــریه 

- وحــی و پیامبــری بــا طعــم هالیــوود )بررســی 

فیلم هــای مهــم یهــودی، مســیحی، بودایــی، 

هنــدو و اســالمی دربــاره وحــی و پیامبــری(، 

و   1385 شــهریور   ،1 شــماره  پویــا،  فرهنــگ 

مجلــه موعــود )بخــش مســیحیت همیــن 

مقالــه(، اســفند 1386. 

- پــروژه آخرالزمان ســازی در هالیــوود، نشــریه 

فرهنــگ پویــا، شــماره 5، شــهریور 1386. 

مرکــز  یــا،  پر آب  ســریال  بررســی  و  نقــد   -

پژوهش هــای اســالمی صــدا وســیما، فروردین 

 .1392

پوســت  یــر  ز انحرافــی  جریان هــای   -

بــر  )تحلیلــی  ســینمایی!  اعتدال هــای 

بودایــی،  ســینمای  در  اعتــدال  بازنمایــی 

تائویــی، کنفسیوســی، مســیحی و یهــودی(، 

 .1392  ،25 شــماره  پویــا،  فرهنــگ 

کابالیســم در ســینمای  - بررســی انتقــادی 

انیمیشــن  مــوردی  )مطالعــه  هالیــوود 

حفیظــه  بــا  همــکاری  نایــن(،  ســینمایی 

مهدیــان، مجلــه علمــی ـ  پژوهشــی معرفــت 

پاییــز   ،)20 )پیاپــی  اجتماعــی،  فرهنگــی 

 .4 شــماره   ،1394

، پیام هــا و الگوهــای یهودیــت در  - اســاطیر

پویانمایــی  مــوردی  مطالعــه  )بــا  انیمیشــن 

جدیــد  تحلیــل  روش  و   » مصــر »شــاهزاده 

و  کــودک  تخصصــی  مجلــه  پیشــنهادی(، 

رســانه، مرکــز پژوهش هــای اســالمی صــدا و 

بهــار 1395.* ســیما، 

پی نوشت
.eitaa.com/Schoolof Economics .1

دفتــر پژوهش هــای فرهنگــی قــم، زمســتان 1390. 

- ســینما و معنویــت عصــر نویــن/ مجلــه فرهنــگ پویــا، دفتــر پژوهش هــای فرهنگــی 

قــم، زمســتان 1390. 

ع( از صــدر اســالم تا  - عاشوراســتیزان، بررســی ســیر مخالفــان عــزاداری سیدالشــهدا)

کنــون، مرکــز راهبردی فرهنگــی افــق، 1391.

یتیویســتی نویــن(/ نســیم  - طــب جدیــد بــه کجــا مــی رود؟ )نقدهایــی بــه پزشــکی پوز

یــزد، 15 دی 1382، شــماره 4. 

یان هــای غــذا در دنیــای وارونــه/  - غذاهــای آمــاده و ســریع تهدیدکننــده ســالمت، ز

طوبــی، شــماره 30، پائیــز 1388. 

- دربــاره فلســفه طــب در اســالم/ ترجمــه از کتــاب »فــی فلســفه الطــب« / کار مشــترک 

با مهــدی یعقوبــی، 1384. 

ع(/ منتشــر  - مصاحبــه بــا دکتــر رجایــی، دبیــر گــروه اقتصــاد مؤسســه امــام خمینــی)

شــده در نشــریه دانــش پــژوه، 1381. 

بــوی اســت؟ مصاحبــه بــا  - چــرا ســودآوری بانک هــای اســالمی بیــش از بانک هــای ر

دکتــر رجایــی، نســیم یــزد، آبــان 1382، ش1 و2.

بــه اهتمــام  - همــکاری در تدویــن ویژه نامــه مطالعاتــی دوره »خاکریــز اقتصــاد«، 

جمعــی از طــالب، اســاتید و محققــان حــوزه و دانشــگاه، مرکــز مطالعــات اســالمی 

راهبــری اقتصــاد مقاومتــی حــوزه علمیــه قــم، فروردیــن 1398. 

- مشــاور در تولیــد ویژه نامــه »جنــگ اقتصــادی« نشــریه »حلقــه وصــل«، شــماره 64، 

 .1397

- وجوهــی از جنــگ تمام عیــار اقتصــادی صهیونیســم و اســتکبار بــر علیــه ملــت 

مقــاوم ایــران؛ و نگاهــی بــه راهکارهــای غلبــه بــر خــط نفــاق، اســتکبار و صهیونیســم 

در نبــرد اقتصــادی، مشــترک: ســیدرضا رضــی، مهــدی محمــدی و محمدحســین 

فرج نــژاد، چــاپ شــده در ویژه نامــه اردوی خاکریــز اقتصــاد، مرکــز مطالعــات اســالمی 

راهبــری اقتصــاد مقاومتــی حــوزه علمیــه قــم، اســفند 1397. 

- تعــدد و نفــوذ گســترده رســانه ای صهیونیســتی/ منتشــر شــده در نشــریه فرهنــگ پویــا، 

شــهریور 1387. 

- نقد و بررسی سریال »مدار صفر درجه« , »روزگار قریب«، کار مشترک با محمدسعید 

قشقایی و محمدجواد عرب ساالری، 1387. 

- مصاحبــه بــا ســعید مســتغاثی بــا عنــوان »جادوئیســم و ســینما«، رواق هنرواندیشــه، 

شــماره های 73 ـ 75 ، 1386.

- ســینما وفلســفه، شــک گرایی و صهیــون، نقدوبررســی فیلــم ماتریکــس، حســن 

دی1383.  ش85،  معرفــت،  نــوروزی، 
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فرج نژاد، یک عالمه بود 

پناه  و  سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسر
مجتهد و فیلسوف علوم انسانی و مدرس خارج فقه نظام والیی و سیاسی

ج نژاد در مراسم یادبود استاد فر
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مقدمه

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. همــه مــا عــزادار 

هجــرت آقــا محمــد حســین هســتیم ایشــان 

فــرق  بقیــه  بــا  مرگــش  هــم  و  زندگــی  هــم 

ــه مثــل  ــه مثــل بقیــه زندگــی کــرد و ن می کــرد ن

بقیــه از دنیــا رفــت. لــذا مــن هــم نمی خواهــم 

مثــل بقیــه صحبت هایــی کــه بــرای امــوات 

کنــم بلکــه  قصــد دارم  می کننــد صحبــت 

باشــم. داشــته  متفاوتــی  صحبت هــای 

تبیینویژگیهایمیانرشــتهایوپسارشــتهای

اســتادفرجنــژاد

علــوم  بحــث  در  محمدحســین  آقــا 

در  مــا   
ً
معمــوال بــود،  الگــو  یــک  انســانی 

علوم اســالمی  حــوزه  و  علوم انســانی  حــوزه 

کــه  یــم  دار محــوری  علــم  متخصصیــن 

را حــل  یــک مســئله  یــه دیــد خویــش  زاو از 

فقــه  متخصــص  شــخصی  مثــالً  می کنــد 

هســت یا کســی متخصص فلســفه،  جامعه 

وقتــی  امــا  اســت،  اقتصــاد  یــا  و  شناســی 

مطالعــه  را  محمدحســین  آقــا  شــخصیت 

یــک  ایشــان  بگوییــم  نمی توانیــم  می کنیــم 

ــا یــک اقتصــاددان بودنــد بلکــه  روانشــناس ی

ایشــان موضوعــات را از منظرهــای مختلــف 

در  و  امــروزه  کــه  کاری  می کردنــد  مطالعــه 

آن  بــه  غــرب  دنیــای  ویکــم  بیســت  قــرن 

دانشــگاه های  هنــوز  ولــی  پیداکــرده  توجــه 

هنــوز  نیســتند،  موضــوع  ایــن  متوجــه  مــا 

دانشــکده  کــه  می بینیــم  دانشــگاه ها  در 

 ... و دانشکده روانشناســی  یــم،  دار اقتصــاد 

کــه هرکــدام بــه صــورت مجــزا ازهــم اســت، 

شــیوه ی مرحــوم آقــا محمدحســین بــه ایــن 

کــه وقتــی می خواســتند یــک  صــورت بــود 

موضوعی را مطالعه کنند نگاه فلســفی، مبانی هستی شــناختی، معرفت شــناختی، 

انسان شــناختی، ارزش شــناختی، دین شــناختی بــه موضــوع داشــتند و ماننــد خیلــی 

یتشــان  از فالســفه کــه زمانــی کــه بحــث مثــالً هستی شناسیشــان تمــام می شــود مأمور

آقــا  مرحــوم  ادامه داشــت.  یتشــان  مأمور بلکــه همچنــان  نبــود  تمــام می شــود  هــم 

کاربســت آن مبانــی را نســبت بــه  محمدحســین بــه ایــن مبانــی توجــه می کــرد و 

مقولــه ای مثــل رســانه و یــا فضــای مجــازی مطالعــه می کــرد،  ســپس موضــوع را از منظر 

قــرآن بررســی می کــرد کــه ایــن شــیوه کامــالً بــا شــیوه مفســرین فــرق دارد. ایشــان بحــث 

فقــه را هــم توجه داشــت بــه هــر حــال چــون تحصیــل کــرده حــوزه بــود و دغدغه هــای 

فقهــی هــم داشــت یعنــی یــک نــگاه کامــالً میان رشــته ای داشــت و انگشــت شــمار 

هســتند آدم هایــی کــه بتواننــد یــک مقولــه را به صــورت میان رشــته ای مطالعــه کننــد 

و درمــورد آن نظــر بدهنــد و آقــا محمدحســین جــزو معــدود افــرادی بــود کــه اگــر در 

بحــث رســانه و یــا فضــای مجــازی کار می کــرد در کنــارآن عقبــه دینــی صهیونیســت، 

عرفــان یهــودی و عقبه هــای فلســفی را هــم می دیــد. ایــن کارِ بســیار دشــواری اســت 

و مــن به عنــوان یــک طلبــه ای کــه کارم تحقیــق و پژوهــش اســت می دانــم کــه ایــن کار 

ســنگینی اســت، مــن توفیــق نداشــتم کتاب هــای  ایــن اســتاد بزرگــوار را مطالعــه کنــم 

امــا همیــن کــه یــک تفحصــی در کتاب هایشــان داشــتم بــه یکــی از دوســتان گفتــم کــه 

ایشــان یــک عالمــه بــود و واقعــًا ایــن تحقیقــات کار یــک نفــر نیســت و خیلــی ســخت 

یشــه یابی کنــد. اســت یــک نفــر یــک موضــوع را در دســت بگیــرد و تــا ایــن حــد ر

فرجنژاد،ادامهدهندراهشهیدآوینی

هنــر شــهید آوینــی ایــن بــود کــه ســینما را از منظــر یــک عقبــه فکــری و معرفتــی می دیــد 

و بــه نظــر مــن ایشــان هــم راه شــهید آوینــی را بســیار عمیق تــر و قوی تــر و دقیق تــر 

یــادی نداشــت و نســبت بــه سنشــان  ادامــه دادنــد، البتــه شــهید آوینــی هــم ســن ز

حکیــم بودنــد و مرحــوم اســتاد فــرج نــژاد هــم ایــن راه را بــا دغدغه هــای دین شــناختی، 

دغدغه هــای فلســفی و فقهــی ادامــه دادنــد، یــک نکته و یک خواهشــی که از دوســتان 

دارم ایــن اســت بدانیــد ایشــان االن نیــز در راه اســت در راه و مســیر رســیدن بــه کمــال، 

. مــن به عنــوان یک طلبــه ای که فقط یکبــار توفیق داشــتم حاج  مثــل حــاج قاســم عزیــز

قاســم را از نزدیــک ببینــم هربــار درکارهــای علمــی و پژوهشــی و هــر فعالیــت اجتماعی 

گیــر می کنــم و یــا بــه ادامــه کار شــک می کنــم توســلی بــه حــاج قاســم می کنــم و بــه 

کمــک ایشــان می فهمــم ایــن کار را ادامــه دهــم یــا نــه. این اشــخاص ســعه وجــودی پیدا 

ــا ســعه وجــودی در جمــع  ــژاد در حــال حاضــر ب می کننــد شــک نکنیــد مرحــوم فرج ن

شــما قــرار دارد،  قبــالً بــا بــدن مــادی در بیــن مــا بــود ولــی االن بــا ســعه وجــودی در بیــن مــا 

اســت پــس اصــالً رفیــق نیمــه راه نیســت.
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در زمینه هــای الزم  بحــث رســانه و ســینما 

آن  و  هســتند  پیچیــده ای  بحث هــای 

و  دینــی  عقبــه  کــه  دینــی  ســینمای  هــم 

ــت  ــر اس ــیار پیچیده ت ــتی دارد بس صهیونیس

در حالــی کــه منبــع آنچنانــی نیــز در ایــن بــاره 

ــدارد. ایــن یــک جهــاد علمــی اســت  وجــود ن

در  شــناختی،  علــوم  در  طــب،  در  ایشــان 

رســانه، در فضــای مجــازی و در ادیان دســتی 

داشــتند کــه هــر کــدام از اینهــا به طــور جــدا 

بایــد عمــری را صــرف کــرد تــا بتوانــد چیــزی بــه 

دســت بیــاورد، ایــن گســتره و عمق مطالعات 

بیــن  نــگاه  بــا  او  محــوری  مســئله  نــگاه  و 

رشــته ای یــک الگــو اســت کــه نیــاز اســت را 

مــدون کنیــد و ترویــج شــود.

مــدلورودبــهبحــثاســتادفرجنژادالگوســازی

شود

مســئله دیگــر مخاطبــان ایــن بزرگــوار هســتند 

که نخبگان، فضال و نوجوانان و عموم مردم را 

شــامل می شــود کــه ایــن موضــوع نــادری اســت 

چــون بعضی هــا فقــط مخاطبانشــان یکــی از 

ایــن دســته هســتند پــس این گســتره مخاطب 

هــم یــک ویژگــی اســت کــه در ایشــان وجــود 

ایــن  مــن نمی فهمــم  کــردم  داشــت. عــرض 

حکمــت الهــی را و اینکــه مــن نمی دانــم چقدر 

در حــوزه و دانشــگاه بایــد زمــان بگــذرد تــا یــک 

ایــن چنیــن اســتاد بی نظیــری داشــته باشــیم. 

و مــن خواهشــی از دوســتان اهــل پژوهــش دارم 

کــه نحــوه و مــدل ورود آقــا محمدحســین را بــه 

حــوزه علــوم انســانی را مــدون و الگــو ســازی 

علــم  جهــاد،  اخــالص،  ایــن  خدایــا  کنیــد. 

مرحــوم  والیتمــداری  و  بصیــرت  و  دانــش  و 

ــژاد را نصیــب همــه مــا بفرمــا.* فرج ن

استادفرجنژاد،والیتمدارومجاهدواقعی

ــه آن اعتــراف می کننــد ِوالیــی  یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن شــخصیت کــه همــه ب

بــودن و بــا بصیــرت بــودن او بــود، عزیــزان الزم اســت بدانیــد والیت مــدار واقعــی بــودن بــه 

حــرف زدن نیســت. بعضــی از والیت مــداران مــا دکان دار هســتند و نانشــان را در والیــت 

مــداری بــه دســت می آورنــد.

ایــن به عنــوان ویژگــی دوم اســت و ویژگــی ســوم روحیــه جهــادی و مجاهدبــودن او 

اســت. انســان مجاهــد زندگــی اش، مالــش، جانــش و حتــی خانــواده اش را وقــف 

َقاِعــُدوَن ِمــَن 
ْ
 َیْســَتِوي ال

َ
جهــاد می کنــد همانطــور کــه آیــه ۹۵ ســوره نســاء می فرمایــد: »ال

ــَل 
ّ

ْنُفِســِهْم  َفَض
َ
ــْم َوأ ْمَواِلِه

َ
ــی َســِبیِل اهلَلِّ ِبأ ــُدوَن ِف ُمَجاِه

ْ
ــَررِ َوال

ّ
ــي الَض وِل

ُ
ــُر أ ُمْؤِمِنیــَن َغْی

ْ
ال

ُحْســَنی 
ْ
 َوَعــَد اهلَلُّ ال

ّ
َقاِعِدیــَن َدَرَجــًة َوُکاًل

ْ
ــی ال

َ
ْنُفِســِهْم َعل

َ
ْمَواِلِهــْم َوأ

َ
ُمَجاِهِدیــَن ِبأ

ْ
اهلَلُّ ال

ْجــًرا َعِظیًمــا«  کــه دقیقــًا مصــداق ایــن آیه، آقا 
َ
َقاِعِدیــَن أ

ْ
ــی ال

َ
ُمَجاِهِدیــَن َعل

ْ
ــَل اهلَلُّ ال

ّ
َوَفَض

ــت. ــین اس محمدحس

ایــن آیــه کار بــا کفــار و منافقیــن ندارد، بلکه مومنین را دســته بندی می کند و می فرماید 

بعضــی مومنیــن قاعــد هســتند از جایشــان بلند می شــوند ولی حرکتــی ندارند کــه قرآن 

در ایــن بــاره می فرمایــد ایــن دســته از قاعدیــن بــا مجاهدینــی کــه فی ســبیل اهلل هســتند 

و زندگیشــان را وقــف کار می کنــد فــرق می کنند.

آقــا محمــد حســین بــرای همــه وقــت داشــت و هــر نیــروی باهوشــی را تــور می کــرد، او 

جــزء مجاهدیــن اســت، مجاهــد نیــرو ســاز و پرورش دهنــده و تربیت کننــده، بعضــی 

از آدمــا فقــط بــه فکــر رشــد خودشــان هســتند کــه عالــم، فقیــه و فیلســوف شــوند امــا 

بعضی هــا مثــل آقــا محمدحســین وقــت می گذارنــد و نــه اینکــه کاســبی کننــد.

جهادعلمیاستادفرجنژاد

انســانی کــه زندگــی اش وقــف خــدا کرده اســت شــهید اســت. ایشــان هــم می توانســتند 

مثــل خیلی هــا بــه حــوزه بــرود و یــک بحــث فقهــی کــه کلــی منابــع دربــاره آن وجــود دارد 

یــه ای مختــص به خــود بدهــد، امــا ایشــان تــالش خــودش را  را دنبال کنــد و یــک نظر

	 
هنــر شــهید آوینــی ایــن بــود کــه ســینما را از منظــر یــک عقبــه فکــری و معرفتــی 

را بســیار عمیق تــر و  آوینــی  بــه نظــر مــن ایشــان هــم راه شــهید  می دیــد و 

قوی تــر و دقیق تــر ادامــه دادنــد، البتــه شــهید آوینــی هــم ســن زیــادی نداشــت 

و نســبت بــه سنشــان حکیــم بودنــد و مرحــوم اســتاد فــرج نــژاد هــم ایــن راه را 

بــا دغدغه هــای دین شــناختی، دغدغه هــای فلســفی و فقهــی ادامــه دادنــد، 

یــک نکتــه و یــک خواهشــی کــه از دوســتان دارم این اســت بدانید ایشــان االن 

نیــز در راه اســت در راه و مســیر رســیدن بــه کمــال، مثــل حــاج قاســم عزیــز. 
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گاهی،جزءویژگیهای زمانآ
شخصیتیاستادفرجنژادبود

 سخنرانی آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست  
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

ج نژاد درباره شخصیت علمی و فرهنگی استاد فر
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ادامــه  در  کــه  داشــتم  ناراحتی هایــی 

و  می کنــم  صحبــت  هــم  آن  دررابطه بــا 

ــا ایــن  ــم ب ــرای شــما روشــن می شــود، می دان ب

نــدارم در ســخنرانی  امــا حــق  ناراحتــم  کــه 

ناراحتــی ام را بــروز دهــم ولــی ممکــن اســت 

بــه حــق  گزنــده  قــدری صحبت هــای مــن 

باشــد و مــن ازاین جهــت از شــما عذرخواهی 

. می کنــم

به عنــوان نکتــه اول از تکلیفــی کــه بــر عهــده 

جوانــان حــوزه و دانشــگاه اســت صحبــت 

را  راهــی  جــوان  یــک  ببینیــد  می کنیــم، 

ــی  ــت نام ــرار اس ــر ق ــه اگ ــد ک ــاب می کن انتخ

گاهــی«  یــم مــن »زمــان آ را بــرای ایــن راه بگذار

را انتخــاب می کنــم، بــرای مثالــی بخواهیــم 

یــک طلبــه و روحانــی و یــک فاضــل را نــام 

یــم امثــال آقــای مرحــوم فــرج نــژاد یک زمــان  ببر

گاه بودنــد، مــا بــه چــه کســی می گوییــم زمــان  آ

گاه؟ کســی کــه ســه خصوصیــت داشــت. آ

 بایــد دغدغــه داشــته باشــد؛ دغدغــه دین 
ً
اوال

ــرا و  ــه ی اج و فهــم دیــن و همین طــور دغدغ

ــتان  ــن از دوس ــد م ــته باش ــن را داش ــغ دی تبلی

کــه می گفتنــد اگــر  نزدیــک ایشــان شــنیدم 

آن  کیلومتــر   ۵۰۰ می کــرد  احســاس  ایشــان 

طــرف. قومــی مشــکلی فرهنگــی دارنــد اگــر 

الزم بــود کاری را دراین خصــوص انجــام دهــد 

ــه هــر شــکل ممکــن همــان کار را می کــرد و  ب

ســعی می کــرد مشــکل را حــل کنــد و دقیقــًا 

ایــن مصــداق کســی اســت کــه دغدغــه دارد، 

بعضی هــا دغدغــه دارنــد ولــی فقــط حــرف 

می زننــد و انتقــاد می کننــد.

گاهــی ایــن اســت کــه  دومیــن ویژگــی زمــان آ

ح شــود، من اولیــن باری 
َ
پــس از دغدغــه مســل

کــه بــه ظرفیــت ایــن جــوان پی بــردم زمانــی بــود 

مراســم بزرگداشــت اندیشــمند متعهــد حــوزوی مرحــوم دکتــر محمدحســین فــرج نژاد 

توســط دفتــر مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی در قــم بــا همــکاری نهادها و 

مجموعه هــای علمــی فرهنگــی به صــورت مجــازی در یکشــنبه مورخ ســه مــرداد ۱۴۰۰ 

برگــزار شــد و ســخنران ایــن جلســه آیــت اهلل ابوالقاســم علیدوســت ابرقویــی بودنــد، در 

ادامــه متــن ســخنان ایشــان تقدیــم می گــردد.

مناســبت  بــه  جلســه  فرمودنــد  اعــالم  کــه  همان طــور  الرحیــم،  الرحمــن  بســم اهلل 

درگذشــت یکــی از ســربازان حجــت مطلــق عصــر امام زمــان »علیه الســالم« و خانواده 

ایشــان تشــکیل شــده و مــن به ســهم خــودم تشــکر می کنــم از بزرگوارانــی کــه مؤســس 

ــای  ــی حوزه ه ــه علم ــه جامع ــلیت دارم ب ــرض تس ــتند و ع ــت هس ــن نشس ــی ای و بان

مــردم  و  ایشــان  فرج نــژاد، شــاگردان  آقــای دکتــر محمدحســین  علمیــه، دوســتان 

شهرســتان ابرکــوه روحانیــان آن خطــه و همــه کســانی که به گونه ای با ایشــان و آثارشــان 

مرتبــط بودنــد و هســتند.

صحبت هــای خــود را بــا حدیثــی کــه در ابتــدای جلســه قرائــت کــردم شــروع می کنیــم، 

ــادق  ــام ص ــراه ام ــه هم ــد: ب ــه می فرماین ــوب ک ــن یعق ــس ب ــام یون ــه ن ــود ب ــخصیتی ب ش

چــادر زده بودیــم و نشســته بودیــم ایــام حــج بــود و امــام صــادق ســؤاالت افــراد را پاســخ 

می دادنــد و یــا هرکــس برنامــه ای داشــت نــزد امــام می آمدنــد، مــردی از دیــار شــام آمــد 

ع( به گونــه ای او را معطــل کردنــد، جنــاب یونــس می فرمایــد  ســؤالی کــرد امــام صــادق )

که ما دیدیم امام منتظر شــخصی اســت ناگهان شــتری از دور پیدا شــد و شــخصی 

هــم ســوار بــر ایــن شــتر بــود امــام از جــا بلنــد شــد و نــام شــخص را صــدا زد و فرمودنــد 

هشــام مــا فکــر کردیــم شــخصیت عظیم الجثــه و صاحب کالم و مســنی در راه اســت 

و یــا از فرزنــدان عقیــل اســت چــون امــام بــه فرزنــدان عقیــل عالقه منــد بودنــد امــا دیدیــم 

یــش  کــه شــخصی کــه ســوار بــر شــتر بــود نوجوانــی بــود کــه تــازه نخ هایــی کوچــک از ر

در صــورت او پیــدا شــده بــود به گونــه ای کــه هیچ کــس کــم ســن از او در بیــن مــا نبــود، 

امــا امــام جــا را در کنــار خودشــان بــاز کــرد و ایــن نوجــوان را آنجــا نشــاند و ایــن جملــه 

ِبــِه َو ِلَســاِنِه َو َیــِدِه« نوجــوان یاری کننده ماســت، صادق 
ْ
مانــدگار را فرمــود: »َناِصُرَنــا ِبَقل

اســت و بــا زبانــش و بــا دســتش و امــروز می گویــم کــه جــوان بــا اعتقــادش و بیانــش و 

قلمــش یاری دهنــده ی ماســت.

حــال مــا هــر چــه کلماتــی چــون حجت االســالم، آیــت اهلل را بگوییــم مهــم ایــن اســت 

ِبــِه َو ِلَســاِنِه َو َیــِدِه«.
ْ
کــه امــام زمــان در حــق انســانی ایــن جملــه را بــه کار ببــرد »َناِصُرَنــا ِبَقل

ــه را  ــار نکت ــده چه ــیم بن ــما باش ــا ش ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــث کوتاه ــن بح ــوب در ای خ

به عنــوان چهــار تکلیــف بــه چهــار گــروه عــرض می کنــم.

زمانــی کــه مــن ایــن حادثــه را شــنیدم خیلــی ناراحــت شــدم، از قبــل هــم از یک ســری 
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کــه ایشــان کتــاب دیــن در ســینمای شــرق و 

غــرب را بــرای مــن آوردنــد و بــرای مــن جالــب 

بــود کــه ایــن جــوان ســعی می کنــد وارد فضای 

دیگــری شــود. 

پــس ایــن دســته از انســان ها ابتــدا دغدغــه 

پیــدا می کننــد بعــد مســلح می شــوند ولــی 

کشــتی  ســنگر  در  کــه  ســربازانی  ماننــد 

می گیرنــد مبــارزه نمی کننــد بلکــه بــه بیــرون 

کرده انــد  آمــاده  کــه  ســالحی  از  و  می آینــد 

ــن  ــن ای ــق روش ــد. از مصادی ــتفاده می کنن اس

موضــوع مرحــوم دکتــر فــرج نــژاد اســت.

 در حوزه هــای علمیــه یــک رســالتی بــر دوش 

مــا اســت، مــا می توانســتیم طلبــه نشــویم یک 

کارگــر خــوب باشــیم امــا  نقــاش و یــا یــک 

انتخــاب کردیــم و ســرباز امــام زمــان شــده ایم 

دارد،  رسم ورســوم  و  آداب  ســربازی  ایــن  و 

ســربازی وظیفــه مــی آورد و ســرباز بایــد زمــان 

باشــد  داشــته  دغدغــه  یعنــی  باشــد؛  گاه  آ

ــرد کنــد. ــا ســالح مناســب نب مســلح شــود و ب

بنــده از مشــکالت طــالب بی خبــر و بی ارتبــاط نیســتم و روزی نیســت کــه بــا چنــد 

تشــان ارتبــاط نگیــرم، مــن می دانــم کــه مشــکالت  طلبــه به گونــه ای راجــع بــه مشکال

یــاد اســت ولــی خــوب اســت بدانیــم کــه هیــچ زمانــی مثــل امــروز دنیــا  طــالب بســیار ز

بــرای روحانیــت شــیعه آمــاده نبــوده، پــس باید تــالش کرد و لــذا بزرگوارانی کــه می توانند 

در حــدی کــه ظرفیــت دارنــد یــا بیشــتر و یــا کمتــر راه آن بزرگــوار را ادامــه دهنــد.

ایــن نکتــه اول و نکتــه دوم، کســانی کــه در آن ســطح نیســتند بایــد محصــل باشــند و 

شــاگردی کننــد، مرحــوم فرج نــژاد شــاگردان بســیاری داشــتند کــه آن هــا هــم موظفنــد 

در ایــن مســیر قــدم بردارنــد و نکتــه ســوم و تکلیفــی اســت کــه متوجــه مســئوالن حــوزه 

اســت مــن نمی گویــم مســئوالن مقصرنــد یــا کوتاهــی می کننــد یــا نــه در اینجــا یــک 

نکتــه را می توانــم بگویــم کــه مســئوالن بزرگــوار حــوزه کــه صــدای مــا را می شــنوید بایــد 

از ایــن ظرفیت هــا حفاظــت کنیــد اولیــن قــدم ایــن اســت کــه ظرفیت هــا را شناســایی 

کنیــد، مشــکل مــا ایــن اســت کــه ظرفیت هــا و نظریه هــا را نمی شناســیم مــن به عنــوان 

کســی کــه از روی حــس ایــن صحبــت را می کنــد و نــه از روی حــدس، مــا بحــران 

یــم ولــی بحــران بدتــری کــه بــا  یــم در واقــع تولیــد کتاب هــای مفیــد دار نظریه پــردازی دار

یــم و لــذا خیلــی از  آن درگیــر هســتیم ایــن اســت کــه عرضــه نظریه هــای تولیــدی ندار

مســئوالن چــه صــورت مــادی چــه به صــورت معنــوی تــالش می کننــد امــا بایــد اصــل 

مطلــب مشــخص شــود و اصــل ایــن اســت کــه ایــن شــخصیت ها کــه بایــد شــناخته 

شــوند، مثــالً آقــای فرج نــژاد تــا روز قبــل از تصــادف چقــدر شــناخته شــده بودنــد؟

مــا چقــدر ســعی می کنیــم ایــن انســان ها را حفظ کنیــم و دغدغه هــای آن هــا را برطرف 
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دانشــگاه قــوی و توانمنــد هســتند امــا بایــد 

ــد. پشــت ســر بمان

یــک  کــه  می کنــم  عــرض  را  پنجــم  وظیفــه 

نــه  مــن  اســت،  مشــخص  کامــالً  موضــوع 

مهندس راه هســتم و نه شــهردار ولی می دانم 

جاده هــای مــا امنیــت نــدارد چــرا بایــد زمانــی 

کــه تصادفــی صــورت می گیــرد یــک یــا چنــد 

خانــواده عــزادار شــوند مــن تخصصــی نــدارم 

ولــی چــرا بایــد در یــک تصادفــی چنــد نفــر 

از دنیــا برونــد، بعضی هــا می گوینــد مشــکل 

یرگــذر اســت، پــس چــرا راه حلــی  از نبــود ز

بــرای ایــن موضــوع پیــدا نمی کننــد؟ شــاید 

خاصــی  مــواد  یرگــذر  ز ایــن  ســاخت  بــرای 

الزم اســت کــه وجــود نــدارد یــا مــوارد دیگــر امــا 

مقــداری از مشــکل هــم به خاطــر بی توجهــی 

اســت. ســهل انگاری  و 

جوان هــای  بــه  متعــال  خــدای  یــم  امیدوار

مــا ظرفیــت شــدن و توانــا شــدن را بدهــد و 

ــه جایــی برســیم کــه امــام زمــان )عجــل اهلل  ب

تعالــی فرجــه الشــریف( ایــن جملــه را بــرای 

همــه مــا بــه کار ببــرد و بــه سربازشــان بگوینــد: 

ــاءاهلل  ــِدِه« و ان ش ــاِنِه َو َی ــِه َو ِلَس ِب
ْ
ــا ِبَقل »َناِصُرَن

مســئوالن حــوزه تدبیــر مناســب بیندیشــند 

و همچنیــن دوســتان بزرگــوار اســتاد فرج نــژاد 

کار ایشــان را ادامــه دهنــد، بنــده هــم در ســهم 

نظریه پــردازی  کرســی های  به عنــوان  خــودم 

یــه وجــود داشــت حتمــًا همــکاری  اگــر نظر

الزم را انجــام می دهــم.

 در آخــر مجــددًا محضــر حوزه هــای علمیــه و 

عالمــان دیــن و دوستانشــان و به خصــوص و 

خانــواده عزیــز فــرج نژاد و جنــاب آقای بابایی 

و خانــواده محتــرم ایشــان تســلیت عــرض 

می کنــم.*

کنیــم؟ مگــر به راحتــی می شــود نیرویــی را بدســت آورد و به خاطــر دغدغه هایــی کــه 

وجــود دارد نیــرو از بیــن بــرود؟

 همــه مــا می دانــم کــه کشــور بــا فــرار مغزهــا روبــرو اســت ولــی بدتــر از آن ایــن اســت کــه 

کشــور مــا بــا فرســایش مغزهــا روبــرو اســت یعنــی یــک نیــرو و یــک ظرفیــت در حــوزه و 

دانشــگاه گاهــی نســبت بــه دغدغه هــا چنــان می شــود کــه دیگــر ظرفیتــی نــدارد.

ــا  ــاط ب ــود را در ارتب ــئولیت خ ــالً مس ــا اص ــانه م ــت؛ رس ــانه های ماس ــارم رس ــورد چه م

یــف و توانــا انجــام نمی دهــد، نمی گویــم چــه کســی مقصــر اســت در  نیروهــای باظر

عــوض می گویــم کــه ایــن یــک مشــکل و معضــل اساســی و مســئله ای اســت کــه 

رســانه های مــا بــه معرفــی نیروهــای توانمنــد نمی پردازنــد مثــالً یــک نیــروی فوق العــاده 

، البتــه مــن  یگــر حــوزوی بایــد شناســانده شــود هماننــد یــک فوتبالیســت و یــک باز

اصــالً جســارت نمی کنــم و در منطــق بنــده جســارتی وجــود نــدارد ولــی زمانــی کــه یــک 

یــه دعــوت کنــد  یــه تولیــد می شــود چــه ایــرادی دارد رســانه مــا از صاحــب ایــن نظر نظر

و او را بــه جامعــه بشناســاند؟

بحــث مصرفــی کــه در ابتــدا صحبــت عــرض کــردم اینجــا مطــرح اســت، رســانه ها 

بایــد بــه معرفــی بپردازنــد، زمانــی کــه کتــاب یــک نویســنده از بیــن ۲۰ هــزار کتــاب 

انتخــاب می شــود و هفت خــان رســتم را می گذرانــد و نمــره مــی آورد ولــی حتــی یــک 

مســئول رده بــاال حاضــر نیســت تقدیــم جوایــز او را بــر عهــده بگیــرد و اگــر ایــن تقدیــم 

جــز عناویــن خبــر هــم باشــد در حــد چنــد ثانیــه و آخــر و به صــورت مختصــر نمایــش 

ــد کــه جــوان را  ــاد دادن ــه مــا ی داده می شــود، امــا ایــن رســمش نیســت. امــام صــادق ب

یــد زمانــی کــه امــام صــادق راجــع بــه هشــام  چگونــه بایــد پــرورش دهیــم، در نظــر بگیر

این گونــه گفتنــد آینــده او تضمیــن شــد، در ایــن حالــت اگــر آهــن هــم باشــد بــه طــال 

تبدیــل می شــود لــذا هشــام بــه هشــام بــن حکــم تبدیــل می شــود.

ــا  ــایش مغزه ــورد فرس ــال در م ــرای مث ــت ب ــف اس ــه موظ ــن زمین ــم در ای ــت ه حاکمی

بخــش مهمــی از آن بــه حاکمیــت بــر می گــردد کــه بایــد مواظبــت کننــد، اکنــون کــه 

۴۰ ســال از انقــالب اســالمی می گــذرد چقــدر از نیروهایــی کــه تربیــت شــدند بــرای 

و  حــوزه  نظــر  از  و  توانــا  دســت پاک،  نیروهــای  می کنیــم؟  اســتفاده  مســئولیت ها 
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فرج نژاد، سرشار از امید بود

سخنرانی حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد رهدار 
مؤسس و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح

در جلسه بزرگداشت استاد محمد حسین  فرج نژاد
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حتــی حســبًا بیــن دو نفــر ارتباطــی نباشــد امــا 

ــه یک دیگــر  ــرادران را ب قله هــای ایمانــی ایــن ب

بعضــی  از  اســت،   کــرده  وصــل  و  نزدیــک 

روایــات بــه صراحــت می فهمیــم کــه اهمیــت 

اخــوت ایمانــی از اهمیــت اخــوت نســبی و 

خانوادگــی بیشــتر اســت. 

خصوصیاتبرادرایمانیدکترفرجنژاد

مــا یــک بــرادر ایمانــی را از دســت داده ایــم و 

خــوب اســت حــاال کــه بــه یــاد آن بزرگــوار دور 

هــم جمــع شــده ایم یــک بــار بــه پــاس احتــرام 

کــر 
ّ

بــرادر عزیزمــان و در عیــن حــال بــرای تذ

بــه خودمــان خصوصیــات خــوب آن بــرادر 

هــم  و  کنیــم  مــروری  اجمــال  بــه  را  ایمانــی 

یــادی کنیــم از ایشــان و هــم یــک بــار دیگــر 

مســیر را بــا یک دیگــر مــرور کنیــم.

فــرج  حســین  محمــد  شــیخ  آقــای  مرحــوم 

نــژاد دوســت مرحوم مــان ویژگی هــای خوبــی 

ــی  ــه انقالب ــود ک ــن ب ــی ای ــن ویژگ ــتند اولی داش

او سیاســی  دربــاره  اینکــه بخواهــم  نــه  بــود 

کــه  بابــت  ایــن  از  نــه  کرده باشــم  صحبــت 

امــام رحمــة اهلل علیــه فرمودنــد کــه حکومــت، 

و  نظــام  ایــن  و  اســت  فلســفه عملــی دیــن 

جمهــوری اســالمی اســت کــه اگــر بــر تحقــق 

شــاید  قرن هــا  نشــویم  موفــق  شــعارهایش 

یــم،  ببر اســالم  از  نامــی  زمیــن  روی  نتوانیــم 

دار  دیــن  عیــن  مــا  زمانــه  در  بــودن  انقالبــی 

بــودن اســت ایــن حکومــت اســالمی و نظــام 

مقــدس اســالمی کــه در اختیــار مــا قــرار دارد و 

مــا بــر ســر ســفره آن نشســته ایم و از ایــن ســفره 

کســب آبــرو و عــزت می کنیــم و بــرای تعلــق و 

ــن  ــم، ای ــدا می کنی ــت پی ــت فرص ــرای خدم ب

، دعــا و منــای قرن هــای  نظــام اســالمی آرزو

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، بــه اختصــار ســه نکتــه را محضــر عزیزان عــرض می کنم که 

انشــاءهلل ثــواب آن هدیــه ای باشــد بــه روح بــرادر عزیزمــان مرحــوم آقــای فرج نــژاد و همــه 

بــزرگان و عالمــان دیــن و رفتــگان و امــوات مــا آن هایــی کــه مــا را بــا دیــن آشــنا کردنــد و 

االن دستشــان از دنیــا کوتــاه اســت و اســیر خــاک هســتند.

نکاتیدربابمصیبواردشده

نکتــه اول دربــاره روایتــی از پیغمبــر خاتــم  اســت کــه اهمیــت مــرور ایــن روایــت بــر مــا 

ایــن اســت کــه از ایــن مصیبــت پیــش آمــده غنیمتــی و فرصتــی بــرای خودمــان فراهــم 

، مســیر پرفــراز و نشــیبی اســت و همــه مــا  یــم، مــا درنــگ می کنیــم ظاهــرًا ایــن مســیر آور

در ایــن مســیر هســتیم و پایــان همــه مــا مــرگ اســت االن در حیات هســتیم و ســالمتی 

یــم و اینهــا کــم نعمت هایــی نیســت بــه فرمــوده پیغمبــر عزیزمــان اگــر قــدر بدانیــم و  دار

یم انشــاهلل کــه عاقبــت بخیــر می شــویم. مغتنــم شــمار

ــم َیجَعــْل 
َ
ع( کــه فرمــود: »الَحمــُد هلِل الــذی ل نکتــه دوم روایتــی اســت از امــام صــادق )

ُمصیَبتــي فــی ِدینــی« فرمــود خــدا را ســپاس می گوییــم بــرای اینکــه مصیبــت و غــم مــا 

را از جنــس مصیبــت و غــم در دیــن قــرار نــداده اســت و از جنــس مصیبــت بــرای دین 

قراردهــد، غــم از دســت دادن بــرادر ایمانــی کــم نیســت و بســیار ســنگین اســت و ما در 

عیــن حــال کــه اندوهگیــن هســتیم خوشــحال هــم هســتیم کــه دوســتی داشــتیم که تا 

آخریــن لحظــه حیاتــش در مســیر و در راه خــدا بــود، خدمــت کــرد و عاقبــت بــه خیــر 

شــد و بــا ایمــان از دنیــا رفــت.

 اگــر خودمــان و یــا دوســتان مان خدایــی نکــرده گرفتــار مصیبتــی از جنــس مصیبــت 

در دیــن شــویم و نســبت مان بــا اولیــای دیــن و بــا مســیر دیــن کــه امــروزه همیــن نظــام 

مقــدس جمهــوری اســالمی اســت عــوض شــود و اگــر نســبت مــا بــا اهل ایمــان عوض 

ــیم و  ــته باش ــی داش ــا بغض ــه آن ه ــبت ب ــا نس ــم ی ــا را انکارکنی ــه آنه ــه ای ک ــه گون ــود ب ش

یــم یــا کســی از مــا در ایــن نســبت از دنیــا بــرود آن غــم، غــم  در ایــن نســبت از دنیــا برو

ســنگین تری اســت کــه االن عزیــزی را از دســت داده ایــم و دوســتی بــا او مایــه افتخــار 

اســت وبــا ســربلندی بــه درگاه ایــزد منــان دســت بلنــد می کنیــم و می گوییــم خدایــا او 

بــرای مــا بــرادری ایمانــی و دوســت خوبــی بــود مــا از او بــدی ندیدیــم بــه کرامتــت اورا 

ببخــش. خداونــد انشــاهلل همــه مصیبت هــای مــا را مصیبــت بــرای دیــن قــرار دهــد نــه 

مصیبــت در دیــن.

ُمْؤِمُنــوَن 
ْ
َمــا ال نکتــه ســوم کــه ســعی می کنــم مقــداری بیشــتر در آن درنــگ کنــم آیــه »ِإَنّ

ِإْخــَوٌة« اســت ایــن اخــوت دو مــدل اســت یــک مــدل اخــوت نســبی یــا خانوادگــی 

اســت کــه البتــه در دیــن کــم دربــاره آن توصیــه و تذکــر داده نشــده اســت و بســیار 

یــم بــه نــام اخــوت ایمانــی کــه ممکــن اســت نســبًا و  مهــم اســت و اخــوت دیگــری دار
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شــیعیان بــوده چندیــن قــرن گذشــتگان مــا 

آرزو می کردنــد دســت بــه درگاه خــدا بلنــد 

می کردنــد کــه خدایــا ای کاش روزی بیایــد که 

مــا گوشــه ای از ایــن زمیــن حکومتــی داشــته 

باشــیم کــه روی ظرفیت هــای آن حکومــت 

بــرای تــو و بــرای دیــن تــو و بــرای اقامــه دیــن تــو 

تــالش کنیــم، انــگار خداونــد دعاهــای آنهــا را 

اجابــت نکــرده بــود یــا اجابــت دعاهــای آن ها 

را آنقــدر بــه تاخیــر انداختــه تــا مــا از این توفیق 

برخوردارشــویم و در حــال حاضــر ایــن نظــام 

ــرار گرفتــه اســت. ــار مــا ق اســالمی در اختی

گونههایمختلفانقالبیون

 مرحــوم آقــای فرج نــژاد یــک دوســت انقالبــی 

از دوســتان  امــا ممکــن اســت خیلــی  بــود 

دوگونــه  امــا  هســتند  و  باشــند  انقالبــی  مــا 

بــا همیــن انقــالب برخــورد می کننــد حتــی 

صحبت هایــی  یــم  دار انقالبــی  دوســتان 

و  غلــط  دلســوزی،  ســر  از  ولــو  می کننــد 

ایــن  آنهــا  اشــتباه هــم نمی گوینــد، رویکــرد 

اســت کــه بــه شــمارش آســیب ها و نقدهــا و 

نقص هــای ایــن نظــام می پردازنــد، آنهــا غلــط 

کــه  اســت  رویکــرد  ایــن  بلکــه  نمی گوینــد 

اســت. غلــط 

ایــن انقــالب اســالمی هماننــد یــک لیــوان 

ــک  ــداری آب دارد و ی ــه مق ــی ک ــت، لیوان اس

بخــش از آن خالــی اســت،  در چنــد دهــه 

تمــام  امــروز  تــا  انقــالب  بطــن  از  گذشــته 

یانــات اســتکبار جهانــی بــا همــه قــوای  جر

تــالش  ابــزار  و  امکانــات  تمامــی  و  خــود 

ــا ایــن فضــای خالــی لیــوان انقــالب را  کــرده ت

تعریــف کنــد و بــزرگ جلــوه دهــد، بــه تفســیر 

نباشــد  خــدا  اگــر  کــه  آقای داستایفســکی 

همــه چیــز جایــز اســت، خــدا هــم کــه نبــوده تمــام امپریالیســم رســانه ای و بقیــه وجــوه 

ــی لیــوان انقــالب مــا را  ــا ایــن بخــش خال ــد ت ــه دســت هــم دادن امپریالیســم دســت ب

ضــرب در صــد کننــد و ضعف هــای انقــالب را بیشــتر و بزرگ تــر نمایــش دهنــد، البتــه 

یــم. از دشــمن انتظــار جــز ایــن ندار

روحیهامیدوارانهآقایفرجنژاد

بنــده بــه یــاد نــدارم کــه مرحــوم آقــای فرج نــژاد در جلســه ای گالیه منــد باشــند و یــا 

ــود کــه خوبی هــای  نقص هایــی از انقــالب بگوینــد در کل رویکردشــان ایــن مدلــی ب

انقــالب را تعریــف می کــرد و مــن بعیــد می دانــم عزیــزی در جمــع و یــا خــارج ایــن جمــع 

ــا ایشــان احســاس کند  ــژاد مــراوده داشــته باشــد و در مــراوده ب باشــد و بــا مرحــوم فرج ن

کــه از رفتــار و صحبت هــای ایشــان دربــاره انقــالب اســالمی حــس یــأس و ناامیــدی 

داشــته باشــد. او همیشــه خوبی هــا را می گفــت نــه اینکــه چشــمش به روی کاســتی ها 

بســته باشــد خیــر خــودش هــم یک عالمه کاســتی را لمــس می کرد ولی شــخصیتش، 

شــخصیت نقــص نبــود، انقــالب اســالمی را هــم جــوری تعبیــر می کــرد کــه انــگار هیــچ 

نقصی در کار نیســت، ایشــان سرشــار از امید بود و روحیه جهادی  داشــتند ما چند 

ســالی توفیــق داشــتیم و در مؤسســه فتــوح اندیشــه همــکار ایــن عزیــز مرحــوم بودیــم 

خــدا می دانــد ایشــان یــک بــار هــم بــه مــن از کاســتی ها گالیــه نکــرد، از طرفــی کارگــروه 

مرحــوم فــرج نــژاد همیشــه جلــو بــود، همیشــه موانــع را پشــت ســر می گذاشــت و جلــو 

بــود ایــن روحیــه جهــادی را فقــط در کار علمــی نداشــت بلکــه بــه مناطــق محــروم 

ــا خــودش چرتکــه می انداخــت کــه چــرا مــن  ــود و اگــر ب می رفــت و در کــف میــدان ب

بایــد بــرای عملگــی و ایــن جــور چیــزا در کــف خیابــان باشــم بلکــه می گفــت ایــن هــم 

یــک نــوع خدمــت اســت منتهــا روشــش ایــن مدلــی بــود.

یســت بــود مــن بعیــد می دانــم کــه کســی  مرحــوم آقــای فرج نــژاد یــک طلبــه ســاده ز

ــه طلبه هــا دیــد بــدی  ــژاد ب ــه و تحلیــل کــردن زندگــی مرحــوم آقــای فرج ن ی از بعــد تجز

داشــته باشــد و بگویــد اگــر طلبــه تــو هســتی مــن نمی خواهــم طلبــه باشــم آقــای 

ــژاد ویژگی هــای خوبــی داشــتند اهــل تــالش علمــی بــود، اهــل فکــر و قلــم بــود،  فرج ن

دشمن شــناس بــود و یکــی از جدی تریــن طــالب صهیونیســت پــژوه در کشــور بــود.

یکــی از عزیزانــی بــود کــه بــا دغدغــه مســئله ضــرورت آمــوزش زبــان عبــری را بــرای 

طلبه هــا در قــم جــا انداخــت، در بحــث رســانه هــم تخصــص داشــت و فهمــی بــود و 

َیلــی بــود، دشــمن را خــوب می شــناخت و غیــرت داشــت. امــروز ســر نمــاز و مجلــس 

ایشــان بــه هــر یــک از اســاتید بزرگــوار و دوســتان زنــگ زدیــم بــال اســتثنا بــا حســرت و 

بــا غبطــه و در عیــن حــال ذکــر خیــر ایشــان گفتــن حــاج آقــا ایشــان طلبــه انقالبــی و 

جهــادی بــودن و همــه او را می شــناختند، خــدا رحمتــش کنــد.*



30
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

ژاد
ج ن

 فر
ین

س
ح

مد
ح

د م
ستا

ه  ا
ام

ژه ن
وی

عقل تألیفی و تحصیل تحقیقی

سخنرانی دکتر یعقوب توکلی  
محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر و کارشناس مسائل سیاسی

گی های شخصیتی و علمی استاد محمد حسین فرج نژاد در رابطه با ویژ
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آمــوزش،  بحــث  در  جــدی  امــر  یــک 

پژوهــش، تحقیــق و نویســندگی وجــود دارد. 

بســیاری از کســانی کــه راه تحصیــل علــم را 

پیش گرفتنــد لزومــًا نمی تواننــد در مباحث  در

یــک حــوزه علمــی عمیــق شــوند، بســیاری 

از نویســندگان مــا، چــه آن هایــی کــه توفیــق 

تحصیــل پیــدا کردنــد و توانســتند از موانــع 

عبــور  علــم  تحصیــل  مســیر  در  مختلــف 

کنند که متأسفانه در حد یادگیری مباحثی 

باقــی  کالس هــای درس خوانده انــد،  کــه در 

ماندنــد کــه البتــه اگــر ایــن یادگیری هــا کامــل 

انجــام شــده باشــد؛ لــذا از آن هــا هیــچ اتفاقــی 

بیــن  در  موفق تریــن  و  نمی دهــد  ســامان 

در  را  آنچــه  کــه  کســانی هســتند  افــراد  ایــن 

کالس هــا خوانده انــد بتواننــد آمــوزش دهنــد 

یــس هســتند،  و فقــط درحــد صنعــت تدر

درحال حاضــر شــاهد ایــن هســتیم کــه نســل 

بســیاری از معلمــان مــا کســانی هســتند کــه 

ــی  ــتند؛ یعن ــد هس ــس بل ی ــت تدر ــا صنع تنه

بــه  آموخته انــد  کــه  آنچــه را  تنهــا می تواننــد 

نســل بعــد منتقــل کننــد و مــا از ایــن اســاتید 

چیــزی جــز درحــد آموخته ها اتفــاق جدیدی 

را شــاهد نیســتیم ، بنــده همــکاران مختلفــی 

ــرورش و چــه در دوره هــای  چــه در آموزش وپ

آمــوزش عالــی دیــده ام کــه می گوینــد مــا آنچــه 

را کــه آموخته ایــم می توانیــم آمــوزش دهیــم، 

البتــه افــراد محــدودی هســتند کــه توانســتند 

از  و  بنویســند  مطلــب  یــا  مقالــه  تعــدادی 

نوشــتن یــک مطلــب و یــا مقالــه خلــق اثــری 

صــورت پذیرفتــه اســت؛ چــون امــکان دارد 

راه  افــراد  از  ایــن دســته  کــه ظرفیــت وجــود 

ــل  ــا در تبدی ــی آن ه ــت ذهن ــا ظرفی ــد و ی نده

موضوعــات و دانســته ها بــه یــک موضــوع و 

ــد. ــدا نکن ــق پی ــا تحق ــول در آن ه ــن تح ــه ای ــود ک ــث ش ــد باع ــش جدی دان

مرحلهتحصیلبهتحقیق

 در ایــن مرحلــه مــا بــه یــک اقلیــت خاص تــری در بیــن ایــن دســته از اســاتید می رســیم 

کــه  هســتند  کســانی  تحقیــق  اصحــاب  می رســند،  تحقیــق  بــه  تحصیــل  از  کــه 

ــد کار  ــد می توان ــای جدی ــاس آن یافته ه ــد و براس ــدا می کنن ــدی را پی ــای جدی یافته ه

یــات و دیدگاه هــای  تألیفــی انجــام دهنــد، کار تألیفــی بــه ایــن معنــا کــه می تواننــد نظر

ــد بازآفرینــی کننــد، ایــن  ــا روایت هــای مختلــف را در یــک قالــب جدی مختلــف و ی

بازآفرینــی در واقــع یــک نــوع آمــوزش مجــدد چیزهایــی اســت که درگذشــته گفته شــده 

اســت.

عقلتألیفیوآثارتألیفی

 مــا در حــوزه تألیــف شــاهد شــکل گیری نوعــی عقــل تألیفــی هســتیم، ایــن عقــل 

تألیفــی؛ یعنــی گــردآوری و ایجــاد ربــط بیــن اطالعــات موجــود در بیــرون بــر اثــر پژوهــش 

کــه ممکــن اســت کشــف و اتفــاق جدیــدی صــورت نپذیــرد؛ ولــی درهرصــورت یــک 

گام روبــه جلــو اســت، مــا در کشــور و البتــه در تمــام دنیــا به لحــاظ منطــق نوشــتن و 

یــم کــه ایــن آثــار عمدتــًا آثــار تألیفــی هســتند؛ یعنــی  منطــق نــگارش، آثــار فراوانــی دار

بازآفرینــی مجــدد نوشــته های دیگــر در قالــب جدیــد و یــا به اصطــالح پیــدا کــردن 

ــده کــه خــود یــک  ــا بازآفرینــی متــون قدیمــی برجای مان ــر ی یک ســری اســناد قدیمی ت

هنــر اســت و پژوهــش گســترده ای را می طلبــد. نکتــه ی جدیــدی کــه در بیــن بعضــی 

از محققــان وجــود دارد ایــن کــه می تواننــد مرزهــای جدیــد را پیــدا کننــد و می تواننــد 

ــو را خلــق کنــد. پدیده هــای ن

تنقید

بعضــی از محققــان هســتند کــه عالوه بــر تألیــف، تــوان تنقیــد دارنــد؛ یعنــی منتقــدان 

خوبــی هســتند و به دلیــل احاطــه و مطالعــه ای کــه دارنــد می تواننــد پدیده هــا را بــا 

یبــا و یــا  یکدیگــر مقایســه کننــد و در مقایســه ی پدیده هــا خــوب و بــد، زشــت و ز

درســت و نادرســت را تشــخیص دهنــد و درواقــع ذهنیــت تنقیــدی آن هــا نســبت بــه 

موضوعــات و نوشــته ها کــه ممکــن اســت در فلســفه، حقــوق، علــم، سیاســت و یــا در 

نقــد ســینما باشــد، البتــه بیشــتر افــرادی کــه ذهــن تنقیــدی دارنــد وارد حــوزه ســینما 

می شــوند؛ امــا یک ســری خــواص هســتند و مرحلــه جدی تــری وجــود دارد و آن بحــث 

رســیدن بــه یافته هــای جدیــد ، شــاید مــن االن نتوانــم درمــورد بعضــی از عزیــزان ایــن 

ــی  ، مــا بزرگان ــر ــا خی ــه تأســیس رســیده ی ــه مرحل ــان کنــم کــه ذهنشــان ب مطلــب را بی



32
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

ژاد
ج ن

 فر
ین

س
ح

مد
ح

د م
ستا

ه  ا
ام

ژه ن
وی

موضوعــات  از  بســیاری  در  کــه  دیــده ام  را 

را  درســتی  راه حــل  هیــچ  کشــور  فرهنگــی 

ذهــن  در  روشــنی  افــق  و  نمی دهنــد  ارائــه 

تصمیم گیــری  قــدرت  ولــی  نیســت؛  آن هــا 

گزینش هــا، به دلیــل  متأســفانه  و   دارنــد 

کــه  گزینی هــا و دوســتان و همراهانــی  نیــرو 

بــرای خــود می آورنــد کــه از  رتبه هــای کمتــری 

خاطــر  به همیــن  هســتند،  برخــوردار  هــم 

ــت  ــبهات اس ــت ش ــران بهش ــه ای ــم ک می گوی

احســاس  هیچ کــس  شبهه ســازان  بــرای  و 

کــه  هرکســی  بــا  و  نمی کنــد  مســئولیت 

صحبــت می کنیــم بــه گــردن کــس دیگــری 

می انــدازد و درنهایــت از خــود رفع مســئولیت 

می کنــد و بســیاری از آقایــان مرتبط و انقالبی 

وقتــی کــه بــه موقعیتــی می رســند، نمی تواننــد 

کــه کجــای کار  کمکــی کننــد و نمی داننــد 

ــت. ــه اس ــک فاجع ــن ی ــه ای ــتند ک هس

در ایــران اتفاقــی رخ داده و نســلی پیــدا شــده 

کــه می گوینــد زمانــی کــه مدیــر فرهنگــی کــه 

ــا هــر چیــزی  ــا فامیلــی ی به واســطه دامــادی ی

بــه مقــام رســیده  و وظیفــه اش را نمی دانــد 

از  دفــاع  این بــار  و  نمی کنــد  عمــل  آن  بــه  و 

اســالم و تشــیع و انقالب اســالمی را در قالب 

وظیفــه ی انجــام نشــده ی مســئوالن فرهنگــی 

خــودم  مــن  می گویــد  و  نمی گــذارد  کشــور 

هســتم و حتــی اگــر آقایــان کاری نکننــد، مــن 

بایــد ایســتادگی کنــم مثــل همیــن اصطالحی 

 » کــه حضــرت آقــا فرمودنــد: »آتــش بــه اختیــار

معظــم  مقــام  ناامیــدی  از  نشــان  ایــن  کــه 

می دهــد  نشــان  یعنــی  می باشــد؛  رهبــری 

کــه مــا بایــد یــک مطالبــه جــدی در کشــور 

یــم و فضــای فرهنگــی کشــور را از  راه بینداز

دســت آدم هایــی کــه بــه هیــچ چیــزی فکــر 

یــم کــه در دنیــای دانــش کــه عقول مؤســس در رشــته های مختلف هســتند درواقع  دار

تولیــد علــم زمانــی اتفــاق می افتــد کــه از طریــق عقــل مؤســس شــکل بگیــرد، متأســفانه 

ــم تلقــی  ــد عل ــتباه تولی ــت به اش ــار اس ــع آوری آث ــه جم ــی را ک ــای تألیف ــران کاره در ای

می کنیــم.

 بــرای اینکــه در ایــن حــوزه اشــخاص بتواننــد وارد حوزه هــای جدیــد شــوند و مباحــث 

جدیدتــری را بیــان کننــد و به ســمت کشــف واقعیت هــای جدیــد، نیــاز بــه یک ســری 

گســترده، سخت کوشــی و درعین حــال  ، پژوهــش، مطالعــات بســیار  جســت وجو

روحیــه خســتگی ناپذیری دارد و این طــور نیســت کــه مثــل بعضــی از عزیزانــی کــه در 

دوره تحصیــل تــالش می کننــد تــا وارد ایــن عرصــه شــوند و ســپس رهــا می کننــد؛ چــون 

ــگاه فکــری، ضــرورت بســیار جــدی دارد کــه انســان دوره هــای  ــه ایــن جای رســیدن ب

طوالنــی از تحصیــل و پژوهــش در موضوعــات را پــی بگیــرد و از ایــن طریــق بتوانــد بــه 

افــق جدیــد دسترســی پیــدا می کنــد.

تأثیرآثاراستادفرجنژاد

آغــاز دوره ی  و  ایــن شــخصیت  فرج  نــژاد شــکل گیری  آقــای  آثــار مرحــوم  در  مــن   

جــدی مطالعاتــی و تفکــری مبتنــی بــر قــدرت خالقیــت را در ایشــان دیــدم و تأســف 

مــا بیشــتر ازاین جهــت اســت کــه مــا یــک جــوان عزیــزی کــه می توانســت در رونــد 

مطالعــات مختلــف، مطالــب مربــوط بــه صهیونیســم و یهودیــت و شــناخت مبانــی 

یانــات مختلــف در حوزه هــای تألیفــی بســیار تأثیرگــذار باشــد و می توانســت  ایــن جر

حرف هــای خیلــی عمیق تــری بــرای جهــان علــم، جهــان دانــش و حــوزه علمیــه و 

ــم. مباحــث فرهنگــی داشــته باشــد را از دســت دادی

اهمیتفضایفرهنگیدرکشور

در کشــور مــا یــک آشــوب فکــری وجــود دارد کــه کمتــر بــه دانشــمند و محقــق و مترجــم 

اهمیــت داده می شــود و متأســفانه کســانی کــه اهــل دسترســی های اداری و سیاســی 

هســتند، همیشــه فرصت هــای بهتــری را در فضــای فرهنگــی کشــور داشــته اند و 

کشــور علی رغــم اینکــه دچــار مشــکالت فراوانــی از  یــت فرهنگــی در  اینکــه مدیر

جملــه اینکــه اغلــب کســانی کــه جایــی پیــدا نمی کننــد و مقامــی برایشــان فراهــم 

نمی شــود، در دفتــر فرهنگــی مســئولیت می گیرنــد و متأســفانه نظــام بــه ایــن واقعیــت 

توجــه نــدارد کــه فرهنــگ را بایــد از دســت روحانیــون بــدون منطــق و مهندســان بــدون 

کارخانــه نجــات دهیــم و دوســتانی کــه نتوانســتند کاری کننــد عمدتــًا کارهــای بســیار 

حســاس تر و مهم تــر را در اختیــار دارنــد و بایــد درمــورد مســائل بســیار جدی تــر کشــور 

تصمیــم بگیرنــد کــه اصــالً نمی داننــد؛ یعنــی اغلــب مقامــات فرهنگــی در ایــران 
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نمی کننــد، رهــا کنیــم و ایــن فاجعــه را بایــد 

حــل کنیــم.

محققانجبههیانقالب

در ایــن میــان جوانانــی هســتند کــه به صورت 

داوطلــب حرکــت می کنند و شــبانه روز وقت 

می گذارنــد، بــدون اینکــه تشــویق و حمایتــی 

و  تنــدروی  اتهامــات  بــا  و  باشــند  داشــته 

کــه  عجیب وغریبــی  مختلــف  اتهامــات 

و  می زننــد  آن هــا  بــه  دوســتان  و  دشــمنان 

علیــه  کــه  شــدیدی  ســخت گیری های  بــا 

توانســته اند  کــه  انقالبــی عمیــق  نســل  ایــن 

عبــور  پژوهشــی  مختلــف  گذرگاه هــای  از 

کننــد و بــدون چشم داشــتی خلــق اثــر کننــد 

ــور کننــد کــه ایــن  و از مــرز تألیــف و نقــد عب

نســل بســیار نــادر و نایــاب و کمیــاب اســت 

و همــه مــا بایــد بــرای رشــد و گســترش ایــن 

کــه  افســوس  صــد  و  کنیــم  تــالش  نســل 

و رابطه منــدان و  رابطــه داران  و  شــاهزادگان 

یاد هســتند و متأســفانه ایــن  دامــادان بســیارز

درد را بایــد عــده ای خــاص بــه دوش بکشــند 

ــم.  کــه بنــده ایــن را یــک خطــر جــدی می دان

کــه  مــن در محیط هــای مختلــف دیــده ام 

شــخصی بــرای انجــام کارهــای فرهنگــی بــه 

میــدان آمــده اســت؛ امــا مدیــران ایــن عرصــه 

بــه آن هــا به عنــوان یــک طعمــه رزومــه ای نــگاه 

می کردنــد کــه آن هــا را بــه کار بگیرنــد، بــدون 

اینکــه کمکــی کننــد تــا ایــن نســِل دانشــمنِد 

انقالبــی مــا توســعه و گســترش پیــدا کنــد؛ امــا 

ــر عاقــل و  در هرجایــی کــه حضــور یــک مدی

دارای دغدغــه انقالبــی و مســلمانی را دیدیم، 

ایــن دانشــمندان توانســتند رشــد کننــد؛ امــا 

واقعیــت ایــن اســت کــه فــداکاران دانشــمند 

کــه  به هم پیوســته ای  یــان  جر ســیطره  به دلیــل  کشــور  در  درحال حاضــر  انقــالب 

یــادی از فضــای فرهنگــی در کشــور حاکــم شــده اســت و اجــازه  متأســفانه در بخــش ز

نمی دهــد کــه ایــن تصویــر واقعــِی فرهنگــی مــا انعــکاس پیــدا کنــد و بســیاری از ایــن 

محققــان جــدی جبهــه ی انقالب ناشــناخته ماندنــد و در تنهایــی و در نبود حمایت 

و هدایــت فرهنگــی کشــور تــالش می کنــد.

بــا شــناختی کــه مــن از مرحــوم آقــای فرج نــژاد داشــتم، البتــه اذعــان می کنــم کــه مــن 

شــناخت محــدودی نســبت بــه ایشــان دارم و ایــن ارتباطــات محــدود بــود و به دلیــل 

اینکــه دیــر آشــنا شــدیم، ایــن ارتباطــات گســترش پیــدا نکــرد؛ امــا زمانــی کــه یکــی دو 

اثــر ایشــان را دیــدم، متوجــه ایــن واقعیــت شــدم کــه ایشــان توانســته از بســیاری از ایــن 

حوزه هــای پژوهشــی بــا زحمــت، تــالش و مطالعــات فــراوان عبــور کنــد و بــه نتیجــه 

برســاند و مطالعه هایــی مربــوط بــه حوزه هــای مختلــف صهیونیســم و رســانه های 

صهیونیســتی و درواقــع ابزارهــای ســیطره فکــری در ایــران و در جهــان انجــام داد و یک 

، اجــر بســیار باالیــی  بســتر جدیــدی را بــرای مطالعــات گســترده  بــاز کــرد کــه ایــن کار

دارد، مــن در دوره حیــات هــم بــه ایشــان یــادآوری و از ایشــان تشــکر کــردم؛ ولــی رفتــن 

یــم کــه بــا رفتــن ایــن عزیزان کســی  ایــن عزیــزان همــان تعبیــری را دارد کــه بــرای علمــا دار

جایشــان را پــر نمی کنــد و پــر شــدنی نیســت، آقــای فرج نــژاد یــک فعــال فرهنگــی نبــود، 

ــا در ایــن زمینه هــا فعالیتــی  ــد ی فعــال فرهنگــی کســی اســت کــه نمایشــگاهی می زن

قیــت داشــت و می توانســت  دارد؛ ولــی ایشــان یــک محقــق پرانــرژی و فــردی کــه خال

کــرده بــود بــه نتایــج جدیــدی برســد،  کــه مطالعــه  در علــوم و مباحــث مختلفــی 

ازاین جهــت ایــن قــدرت خــالق را در ایشــان می بینیــم کــه ایشــان یــک معلم هســتند و 

بــا دانشــجویان و عزیزانــی کــه مطالعــات دوره هــای آموزشــی را طــی می کننــد، ســروکار 

دارنــد و ایــن کامــالً قابل فهــم بــود کــه آقــای فرج نــژاد ســال های طوالنــی از خیلــی از 

محققــان مــا جلوتــر افتــاده و آثــار و نوشــته های ایشــان در ایــن دوره کوتــاه عمــر هــم این 

عمــق و گســتردگی مطالعــات ایشــان و قــدرت ربــط و کشــف موضوعــات جدیــد تــا 

یــادی نشــان می دهــد.* حــدود ز

	 
 مــن در آثــار مرحــوم آقــای فرج  نــژاد شــکل گیری ایــن شــخصیت و آغــاز دوره ی 

ــر قــدرت خالقیــت را در ایشــان دیــدم و  جــدی مطالعاتــی و تفکــری مبتنــی ب

تأســف مــا بیشــتر ازاین جهــت اســت کــه مــا یــک جــوان عزیــزی که می توانســت 

در رونــد مطالعــات مختلــف، مطالــب مربــوط بــه صهیونیســم و یهودیــت و 

شــناخت مبانــی ایــن جریانــات مختلــف در حوزه هــای تألیفــی بســیار تأثیرگــذار 

باشــد و می توانســت حرف هــای خیلــی عمیق تــری بــرای جهــان علــم، جهــان 

دانــش و حــوزه علمیــه و مباحــث فرهنگــی داشــته باشــد را از دســت دادیــم.
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سخت کوشی و خستگی ناپذیری استاد فرج نژاد

سخنرانی دکتر رفیع الدین اسماعیلی   
استاد دانشگاه و مدیر مؤسسه فرهنگی - رسانه ای شناخت

درباره ویژگی های شخصیتی و علمی استاد فرج نژاد
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بســیار  فرج نــژاد  آقــای  درمــورد  صحبت هــا 

امــا  بگویــم؛  چــه  نمی دانــم  و  اســت  یــاد  ز

ازاین جهــت کــه به هرحــال بنــده 18_19 ســال 

بــا ایشــان رفیــق، دوســت و همــکار بــودم و 

کاری مختلــف و  در بحث هــا و جلســات 

کنــار هــم بودیــم در  بحث هــای رفاقتــی در 

حجــره ســر ســفره، ســر نمــاز آن هــم فــردی 

مثــل حســین فرج نــژاد کــه فــردی شــوخ طبع 

بــود و هــم اینکــه ویژگی هــای خاصی داشــت 

لی بود و انســان همیشــه  و رفاقتش رفاقت زال

دوســت دارد بــا ایشــان صحبــت و گفت وگــو 

به گونــه ای  هــم  ایشــان  شــخصیت  و  کنــد 

بــود کــه اگــر نکتــه ای در ذهنــش بــود، ســعی 

می کــرد ایــن نکتــه را بیــان کنــد، صحبــت از 

یــاد اســت. این چنیــن فــردی بســیار ز

آشناییمنباحسینفرجنژاد

ســال ۸۱ بــا آقــای احمــد خســروی هــم اتاقــی 

بــودم. خداونــد رحمتشــان کنــد، ایشــان هــم 

از بچه هــای جهــادی بــود؛ پیــش مــن آمدنــد 

و  و چــون می دیدنــد مــن در حــوزه ســینما 

ــه آن، کتــاب می خــرم و  بحث هــای مربــوط ب

فعالیــت می کنــم، گفتنــد کــه مــن یــک نفــر را 

می شناســم کــه به نظــرم خیلــی خــوب اســت 

بــا او کارکنــی و باهــم باشــید؛ چــون از ایــن 

لحــاظ خیلــی باهــم جــور هســتید و او هم در 

همیــن حیطــه فعالیــت می کنــد و کتاب هــا 

و مقــاالت خیلــی خــاص مطالعــه می کنــد، 

کســی اســت؟  کــه چــه  ایشــان پرســیدم  از 

ــه  ــژاد ک ــین فرج ن ــام حس ــی به ن ــه آقای ــت ک گف

مثــل خــودت پســر فعالــی اســت، مــن تأییــد 

کــردم؛ ولــی خیلــی جــدی نگرفتم. یک شــب 

آقــای خســروی بــه مــن گفــت که امــروز کالس 

تفســیری برگــزار می شــود کــه کالس خیلــی خوبی اســت و آقــای فرج نژاد هــم در کالس 

حضــور دارنــد، می توانیــد بــاب آشــنایی شــما هــم فراهــم شــود. قبــول کــردم و بــه کالس 

رفتیــم کــه انصافــًا کالس خیلــی خوبــی هــم بــود و اســتفاده کردیــم، آخر جلســه هــم مرا 

پیــش آقــای فرج نــژاد بردنــد و معرفــی کردنــد کــه آقــای فرج نــژاد دقیقــًا مثل همــان چیزی 

کــه االن بــود، یک دفعــه از جــای خــود بلنــد شــد و خیلــی بــاذوق ســالم و احوال پرســی 

کــرد، وقتــی کــه مــن ذوق و شــوق ایشــان را دیــدم، احســاس کــردم چنــد ســالی اســت 

کــه همدیگــر را می شناســیم و رفتــار ایشــان به گونــه ای بــود کــه ۵ دقیقــه ای کــه باهــم 

صحبــت کردیــم، احســاس می کردیــم کــه چندیــن ســال اســت باهــم رفیقیــم. آن قــدر 

خودمانــی و ســاده بــا مــن حــرف می زدنــد و از بخش هــای مختلــف کاری خودشــان 

صحبــت می کردنــد کــه مــن محــو صحبت هایشــان بــودم و فقــط ایشــان را نــگاه 

می کــردم، اصــالً تعجــب کــرده بــودم کــه چــرا تمــام ایــن صحبت هــا را االن و بــرای مــن 

می کننــد؛ ولــی مــن هــم بــرای اینکــه کــم نیــاورم شــروع کــردم به صحبــت  کردن تــا اینکه 

تمــام شــد و خواســتم بــه حجــره بــروم کــه ایشــان گفتنــد دیروقــت اســت، امشــب پیــش 

مــن بیایــد، بــه ســاعت نــگاه کــردم و اتفاقــًا دیــر شــده بــود و احتمــال داشــت مدرســه 

بســته باشــد، قبــول کــردم و پرســیدم مدرســه تــو را نمی بندنــد؟ گفــت نــه نمی توانند مرا 

راه ندهنــد؛ چــون مــن همیشــه دیــر مــی روم و مجبورنــد کــه مــرا راه بدهنــد، بــه مدرســه 

رفتیــم و بــا لهجــه شــیرین یــزدی تکــه کالمــی که همیشــه داشــتند را گفتند کــه بیا یک 

شــام یــزدی بــه تــو بدهــم تــا مــرد شــوی، رفتیــم و ایشــان شــام حاضــر کردنــد خوردیــم و 

تشــکر هــم کــردم. فــردا شــب دم در مدرســه مــرا صــدا کردنــد کــه کســی منتظــر اســت، 

رفتــم دم در دیــدم آقــای فرج نــژاد اســت کــه پرســیدم اینجــا چــه کار می کنیــد؟ گفتنــد 

کــه خــودت گفتــی بیــا می خواهیــم باهم صحبت کنیــم که گفتم من چیزی ســرزبانی 

گفتــم، نــه بــه ایــن ســرعت، تــازه یــک روز گذشــته اســت! اینجــا مــن می خواهــم یــک 

ویژگــی خیلــی خاصــی از آقــای فرج نــژاد را بــرای شــما بگویــم و این هــا را گفتــم تــا بــه این 

ــژاد مــرا رهــا نکــرد؛ یعنــی زمانی کــه دیــد مــن می توانــم کاری را  ویژگــی برســیم کــه فرج ن

انجــام دهــم و چــون شــب قبلــش بنــده از انگیــزه خــودم بــرای ورود بــه ایــن زمینــه گفتــه 

بــودم، دیگــر مــرا رهــا نکــرد؛ یعنــی رفاقتــش این گونــه بــود کــه ســعی می کــرد رهــا نکنــد و 

واقعــًا هــم ایــن کار را نکــرد، تــا آخریــن روز حیاتــش هــم همین طــور بــود کــه اگــر می دیــد 

کســی می توانــد فعالیــت کنــد، واقعــًا او را رهــا نمی کــرد.

اخالصوجودیآقایفرجنژاد

کتاب هایــی را در  کم کــم رفاقــت مــا محکم تــر شــد و بــا همدیگــر یــک سلســله   

بــه  و  کردیــم  و فلســفه غــرب جمــع آوری  یــخ فلســفه  تار حوزه هــای صهیونیســم، 

فیضیــه می رفتیــم؛ چــون اکثــر حجره هــا پــر بــود، وســط حیــاط کنــار حــوض فیضیــه 
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می گوییــد خــوب نیســتند؛ امــا می گفــت نــه 

از نظــر مــن هســتند، مــن اغــراق نمی کنــم و 

چیــزی جــز ایــن نیســت کــه فــرد قــدر خــودش 

ــدم  ــع ش ــان قان ــرور زم ــًا به م ــد، اتفاق را نمی دان

و دقیقــًا همــان کاری کــه آقــای فرج نــژاد بــه 

می کردیــم  فکــر  مــا  و  می ســپرد  شــخصی 

او  بــه  این قــدر  دهــد،  انجــام  نمی توانــد 

اعتمادبه نفــس مــی داد و از نظــر ذهنــی او را 

قــوت می بخشــید و بــه او کمــک هــم می کــرد 

ــی  ــگاه تخصص ــرد و ن ــی می ک ــاب معرف و کت

واقعــًا  می دیدیــم  مــا  کــه  داشــت  آن هــا  بــه 

حاصــل  پیشــرفت  و  خــورد  رقــم  اتفــاق  آن 

می شــد.

درمــورد کارهــا و در جلســات مختلــف کــه 

زمــان خدایــی  هــر  بــود،  مــن جالــب  بــرای 

می شــد  بلنــد  صدایشــان  مقــداری  نکــرده 

لیــت  حال و  می کردنــد  عذرخواهــی 

حــق  کــه  جایــی  در  حتــی  می طلبیدنــد، 

جاهــا  خیلــی  چــون  بــود؛  ایشــان  خــود  بــا 

ــی از  ــا ایشــان اســت؛ ول ــم کــه حــق ب می دیدی

لیــت می طلبــد و ســعی  طــرف مقابــل حال

اتفاقــی  و  نــرود  بیــن  از  رفاقــت  آن  می کنــد 

بــود. بــرای مــا درس عبرتــی  ایــن هــم  کــه  نیفتــد 

سختکوشیوخستگیناپذیریاستاد

فرجنژاد

ویژگی هــای  از  یکــی  بــود؛  خســتگی ناپذیر 

و  نمی شــد  خســته  کــه  بــود  ایــن  او  دیگــر 

زمانی کــه او خســته نمی شــد و مــا ایشــان را 

به وجــود  مــا هــم  در  ایــن حــس  می دیدیــم، 

مــا  انگیــزه  و  نمی شــدیم  و خســته  می آمــد 

ــان  ــی در ایش ــن ویژگ ــت و ای ــر می رف ــم باالت ه

خیلــی محســوس بــود، بــرای او شــب و روز 

می نشســتیم و بــه مباحثــه می پرداختیــم. رهبــر گــروه، حســین بــود و به صــورت جــدی 

بچه هــا را جمــع می کــرد، اگرچــه بعضی هــا ســن و سالشــان بیشــتر از حســین بــود؛ ولی 

رهبــری را ایشــان انجــام می دادنــد آن موقــع 23 یــا 24 ســال بیشــتر نداشــت مــن هــم ۱۶ 

یــا ۱۷ ســاله بــودم. در آن زمــان حســین بــه مــا خیلــی انگیــزه مــی داد، انگیزه هایــی فــارغ 

از اینکــه چــه رشــته تخصصــی را می خواهیــم در آینــده کار کنیــم، اینکــه بایــد بــرای 

ــه ذهن هــا مــی آورد، خــب این هــا ویژگــی خــاص او  کشــور خدمــت کنیــم را خیلــی ب

اســت کــه ایشــان یــک کار را رهــا نمی کــرد و از ابتــدا ایــن اخــالص در وجــودش بــود و 

باعــث می شــد کــه فــرد جــذب او شــود، ایشــان بــدون غل وغــش کارش را انجــام می داد 

و می دانســتیم کــه او چیــزی بــرای خــودش نمی خواهــد و قصــد دارد بــه مــا و بــه کشــور 

کمــک کنــد و می خواهــد بــه انقــالب کمــک کنــد.

گردپروریاستادفرجنژاد شا

از تجربــه خــودم  بــود و مــن  کامــالً محســوس  تمــام ویژگی هــای حســین فرج نــژاد 

می گویــم، اگــر بخواهــم از تجربــه دیگــران بگویــم خیلی هــا را می توانــم اســم ببــرم 

یــف کنــم؛ چــون بعدهــا کــه باهــم کار می کردیــم، می دیــدم افــراد دیگــری کــه  و تعر

می آمدنــد و ایشــان چگونــه شــاگردپروری می کردنــد و نــوع رفتــاری کــه حســین بــا 

شــاگردانش داشــت، حقیقتــًا خیلــی خــوب بــود و مــن هــم در کنــار ایشــان چیزهــای 

ــه بایــد شــاگردپروری کنــم ایــن شــاگردپروری هــم یکــی  ــاد گرفتــم کــه چگون یــادی ی ز

از مؤلفه هــای اصلــی زندگــی اش بــود؛ یعنــی از همــان ابتــدا حتــی شــاگردانش را رهــا 

نمی کــرد و تــالش می کــرد کــه شــاگردانش را بــه ســرانجامی برســاند، ایشــان یــک مربــی 

یس کند  بــود؛ یعنــی تربیــت می کــرد و پــرورش مــی داد و تنهــا مــدرس نبــود که فقــط تدر

و ســر کالس ۴ خــط توضیــح دهــد، نــه! کار تخصصــی خــودش را انجــام مــی داد و بــا 

دانشــجویان رفاقــت می کــرد، بــه آن هــا کمــک می کــرد، اگــر مشــورتی می خواســتند بــه 

آن هــا مــی داد، حتــی آن هــا را بــا خــود بــه مدرســه می بــرد و می گفــت بیاییــد آنجــا باهــم 

صحبــت کنیــم. 

بعــد از آن مــن بــا ایشــان وارد پروژه هــای پژوهشــی شــدم کــه در اینجــا بــاز بــا ویژگی هــای 

دیگــر ایشــان آشــنا شــدم کــه چقــدر در پژوهش هــا بــه دنبــال کامــل شــدن کار هســت، 

مشــورت پذیری بســیار باالیــی داشــتند، حتــی در موضوعــی تخصــص نداشــتم؛ ولــی 

ایشــان نظــر مــرا می خواســتند و حتــی نظــرات بقیــه دوســتان را هــم می گرفــت و ســعی 

ــا  ــه بچه ه ــه ب ــی ک ــد و اعتمادبه نفس ــت کن ــاد صحب ی ــم ز ــن ه ــا متخصصی ــرد ب می ک

و شــاگردان مــی داد را می دیــدم و دائــم می گفــت کــه شــما می توانیــد و ایــن از نظــر 

ذهنــی و شــناختی بچه هــا را می پخــت کــه حتــی یکبــار مــن بــه ایشــان گفتــم کــه چــرا 

نســبت بــه یک ســری از بچه هــا مبالغــه می کنیــد؟ یک ســری ها این قــدر کــه شــما 
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کــه  بــود  معــروف  ایــن  بــه  حتــی  نداشــت، 

جمعه هــا منزلشــان را در اختیــار بچه هــا قــرار 

داده بــود، یــک اتــاق را جــدا کــرده بــود کــه کل 

کتاب هایشــان هــم در ایــن اتــاق بــود. ســال 

۸۷ بــود مــا بــرای نقــد فیلم و تحلیل و بررســی 

انجــام  را  کارهــا  و  می رفتیــم  منزلشــان  بــه 

تــا  از ســاعت ۲ بعدازظهــر  می دادیــم مثــالً 

خانواده تــان  بــه  می گفتیــم  مــا  کــه  شــب   9

هــم  خانمشــان  امــا  می دهیــم؛  زحمــت 

ایشــان  کمک حــال  و  صبــور  به شــدت 

بــود و خــود ایشــان هــم خیلــی مؤثــر بــود در 

اینکــه جلســات نقــد و بررســی مــا در منــزل 

ایشــان برگــزار  شــود و بتوانــد قــوت بگیــرد و 

پیــش بــرود و هــر هفتــه تقریبــًا جلســه منظــم 

وقت هــا  بعضــی  حتــی  می گرفــت،  انجــام 

دوبــار در هفتــه انجــام می شــد تــا اینکــه فضــا 

مقــداری جلوتــر رفــت، خاطــرم هســت کــه 

حتــی بعضــی وقت هــا اگــر یکــی از شــاگرداِن 

اســتاد گــره ذهنــی یــا ســؤالی داشــت کــه چــرا 

افتــاده،  اتفــاق  ایــن  اســالمی  در جمهــوری 

فــورًا او را بــه منزلــش دعــوت می کــرد و بــا او بــه 

صحبــت می نشســت تــا ایــن گــره ذهنــی او 

بــاز شــود، درصورتی کــه خیلی از ما نســبت به 

ایــن اتفاقــات بی توجــه هســتیم و اگــر چنیــن 

مســأله ای پیــش بیایــد می گوییــم بــرو فــالن 

کتــاب را مطالعــه کــن، بــه جــواب می رســی؛ 

امــا ایشــان می گفــت کــه مــن نســبت بــه ایــن 

از  شــاگردان و رفقــا وظیفــه دارم و تک تــک 

مشــکالت و چالش هــا می پرســید و برایشــان 

ل مــی آورد، بعضــی مواقــع مــن خــودم  اســتدال

کــه ســاعت تقریبــًا 4  هــم بــودم و می دیــدم 

یــا 5 ســاعت درمــورد یــک مســأله صحبــت 

می کردنــد یــا حتــی بــرای روز بعــد هــم قــرار 

می گذاشــتند.

یــادی که داشــت بــرای فرزندانش  ویژگــی دیگــری کــه داشــت ایــن بــود که با مشــغله ی ز

ــاعت  ــالً س ــم مث ــت می کردی ــی صحب ــه تلفن ــا ک ــی وقت ه ــت و خیل ــت می گذاش وق

۱۱ شــب می گفتــم کجایــی؟ می گفــت پــارک گفتیــم پــارک بــرای چــه می گفــت کــه 

بچه هــا را آوردم کــه کمــی تفریــح کننــد یــا مثــالً می گفــت مــن قــول دادم بچه هــا را ببــرم 

پــارک و غالبــًا ایــن اتفــاق می افتــاد.

برکتدروقت

نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه خداونــد به وقــت ایشــان برکــت داده بــود و مــا ایــن برکــت 

را بعــد از فــوت ایشــان درک کردیــم؛ چــون بســیاری از کارهایــی کــه ایشــان انجــام 

مــی داد را مــا نمی دانســتیم و مــن فکــر می کنــم وقتــی ایشــان ســاعت 10 شــب از 

پیــش مــن می رفــت، پــس کــی این هــا را انجــام مــی داد کــه ایــن برکــت وقــت هــم چیــز 

عجیبــی اســت. زمانی کــه همــکاری مــا جدی تــر و ارتبــاط بنــده بــا ایشــان صمیمی تــر 

یــادی باهــم داشــتیم و در کارهــا و مشــکالت واقعــًا همراهــم  شــد، درد و دل هــای ز

ــه  ــی ک ــم در کتاب های ــام ده ــتیم کاری انج ــه می خواس ــا ک ــی وقت ه ــالً بعض ــود مث ب

می خواســتیم بنویســیم یــا در پژوهش هایــی کــه می خواســتیم انجــام بدهیــم یــا حتــی 

کارهــای اجرایــی کــه مــن می خواســتم قبــول کنــم بــرای مــن اولین نفــر بود، یادم هســت 

انجمــن ســواد رســانه کــه ســال ۹۳ صــورت گرفــت، اولیــن کســی کــه مــن بــه ســراغش 

رفتــم حســین بــود، بــه او زنــگ زدم و اتفاقــًا گفــت کــه بیــا منــزل تــا باهم صحبــت کنیم، 

رفتــم و صحبــت کردیــم و گفتــم کــه مــن می خواهــم کاری انجــام دهــم اگــر تــو پــای 

کاری شــروع کنیــم، جوابــش را خــوب می دانســتم؛ امــا می خواســتم مطمئــن شــوم. 

نکتــه ی مثبــت ارتبــاط مــن بــا ایشــان ایــن بــود کــه در خیلــی از اتفاقــات هم نظــر بودیم؛ 

چــون نــگاه فکــری مــن و حســین نزدیــک به هــم بــود، همدیگــر را درک می کردیــم و 

ل و دلیــل و صحبــت نداشــتیم. درمــورد آن کار صحبــت کردیــم و  نیــاز بــه اســتدال

قبــول کردنــد و گفتنــد کــه مــن پــای کار هســتم، اتفاقــًا بــرای کار خدمــت دکتــر حســنی 

رفتیــم و ســه، چهــار ســال ایــن کار اســتمرار داشــت و باهــم کار را پیــش بردیــم، یکــی از 

کارهــای موفقــی بــود کــه محــور اصلــی آن آقــای فرج نــژاد بــود کــه بــا دغدغــه و ذهنیــت 

	 
کــه بــرای مــن جالــب بــود، هــر زمــان  درمــورد کارهــا و در جلســات مختلــف 

خدایــی نکــرده مقــداری صدایشــان بلنــد می شــد عذرخواهــی می کردنــد و 

حاللیــت می طلبیدنــد، حتــی در جایــی کــه حــق بــا خــود ایشــان بــود؛ چــون 

کــه حــق بــا ایشــان اســت؛ ولــی از طــرف مقابــل  خیلــی جاهــا می دیدیــم 

حاللیــت می طلبــد و ســعی می کنــد آن رفاقــت از بیــن نــرود و اتفاقــی نیفتــد کــه 

ایــن هــم بــرای مــا درس عبرتــی بــود.
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حسرتدوبارهدیدنت

یــادی  یــاد شــده بــود و فشــار ز کارهــا خیلــی ز

روی ایشــان بــود کــه البتــه فشــار روی بقیــه 

مجموعــه هــم بــود؛ ولــی روی ایشــان بیشــتر تا 

ــه دو ســه روز قبــل از فــوت  اینکــه رســیدیم ب

ایشــان کــه مــا جلســه ای در مجلــس شــورای 

اســالمی داشــتیم؛ امــا برخــالف هفته هــای 

قبلــی کــه مــا باهــم بودیــم، این بــار نتوانســتیم 

کــه ایــن یــک حســرتی  همدیگــر را ببینیــم 

ــا  ــرای بنــده، ایشــان یــک ماهــی کرون اســت ب

کرونــا  دوهفتــه ای  مــن  هــم  بعــد  و  گرفتنــد 

نتوانســتیم  بهبودی مــان  از  بعــد  و  گرفتــم 

باشــیم؛  داشــته  باهــم  را  یــادی  ز جلســات 

ــود  به خاطــر اینکــه حجــم کارهــا خیلــی باالب

و ایــن حســرتی اســت کــه مــا نتوانســتیم یکــی 

یــاد باهــم صحبــت کنیــم، اگرچــه  دوهفتــه ز

خودمانــی  مفصــل  جلســات  عیــد  از  بعــد 

درد ودل هــای  و  داشــتیم  خصوصــی  و 

یــادی کردیــم و از ایــن بابــت خوشــحالم کــه  ز

گرفــت. صــورت  خوبــی  گفت وگوهــای 

قرارساعت3

روز قبــل از فــوت، ایشــان بــه مــن زنــگ زدنــد 

را  همدیگــر  ســاعت 3  فــردا  کــه  گفتنــد  و 

ببینیــم، بــا اینکــه هیچ وقــت آقــای فرج نــژاد 

بــه مــن ســاعت مالقــات نمــی داد و همیشــه 

همدیگــر  تــا  داری  وقــت  ِکــی  می گفتنــد 

کــه چــرا آن  کــردم  را ببینیــم و مــن تعجــب 

از  بعــد  و  کردنــد  مشــخص  ســاعت  روز 

 ۳ ســاعت  فــردا  کــه  کردیــم  هماهنــگ  آن 

همدیگــر را ببینیــم؛ ولــی ســاعت ۱۰ صبــح 

ــود کــه متأســفانه خبــر را شــنیدم کــه اصــالً  ب

حتــی  و  کنــم  بــاور  نمی خواســت  دلــم 

فعــال می آمدنــد و خیلــی بــه مــا کمــک می کردنــد. گذشــت تــا بعــد از اینکــه مــا وارد 

ــه  ــد ک ــد و می گفتن ــای کار بودن ــم پ ــان بازه ــه ایش ــدیم ک ــناخت ش ــه ش ــث مؤسس بح

فضــای مجــازی دغدغــه اصلــی مــن اســت و مــن بایــد روی ایــن کار بیایــم و مــن هــم 

گفتــم ســعی می کنــم شــرایط را فراهــم کنیــم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. شــرایط هم تــا جایی 

کــه خــدا توفیــق داد مهیــا شــد و خیلــی خوشــحالم از ایــن چنــد ســال گذشــته؛ چــون 

مــا مدتــی باهــم کار می کردیــم و فضــا جــوری بــود کــه ســازمان یافته و ســاختاری نبــود، 

ــرژی و وقــت می گذاشــتیم، خــدا هــم برکــت  ــم و ان اگرچــه تمــام تالشــمان را می کردی

مــی داد و کار را پیــش می بــرد؛ ولــی موقعیتــی نداشــتیم و نمی توانســتیم کــه کار را 

خودمــان بــه نتیجــه و به قــول آقــای فرج نــژاد کار را بــه کــف میــدان برســانیم؛ ولی خیلی 

ــم  ــام می دادی ــن کار را انج ــد ای ــروع ش ــن ش ــه انجم ــال ۹۳، ۹۴ ک ــه از س ــحالم ک خوش

و خروجــی و نتیجــه کار را خودمــان رقــم زدیــم و خــوب پیــش می رفــت تــا زمانــی کــه 

مؤسســه شــناخت شــکل گرفــت؛ ایــن همــکاری چنــد برابــر شــد و ایــن اتفــاق باعــث 

شــد کــه مــا بیشــتر در کنــار همدیگــر باشــیم و بتوانیــم در ایــن زمینــه به هــم کمــک 

کنیــم. حســین می گفــت مــن غیرقابل کنتــرل هســتم و این طــور نیســت کــه بتوانــم 

یکجــا بمانــم و اعتــراف می کــرد تنهــا جایــی کــه توانســتم وقــت بگــذارم بحث مؤسســه 

کــه تــو  کامــل باشــم، حتــی یک بــار بــه مــن می گفــت  کــه توانســتم  شــناخت بــود 

بــاورت می شــود مــن ایــن مــاه ۳۰۰ ســاعت بــرای مؤسســه وقــت گذاشــتم و خودشــان 

می گفتنــد کــه فکــر می کنــی چــرا ایــن اتفــاق افتــاده؟ به خاطــر اینکــه کارمــان بــه یــک 

نتیجــه ای رســیده و مــن از ایــن بابــت خوشــحال هســتم.

خوشــحالی دیگــر اینکــه برخــالف خیلــی از نهادهــا و ســازمان ها کــه قــدر ایشــان را 

نمی دانســتند، شــاگرداِن اســتاد قــدر ایشــان را می دانســتند و ایــن تعریفــات فقــط 

بــرای االن کــه فــوت کردنــد نیســت، بلکــه بــه خودشــان هــم می گفتیــم کــه مــا نــان 

یــم و ایــن اخــالص توســت کــه بــه کارهــا برکــت داده اســت؛ ولــی  اخــالص تــو را می خور

ناراحــت می شــد و می گفــت نــه ایــن چــه حرفــی اســت، بچه هــا هســتند کــه زحمــت 

می کشــند، بنــده دو ســه مــاه قبــل بــرای آخریــن بــار بــه ایشــان گفتــم کــه مــن می دانــم 

ایــن اخــالص، زحمــت و دغدغــه ای کــه تــو داری کار مــا را پیــش می بــرد و از ایشــان 

تشــکر کــردم و امــروز خوشــحالم کــه حداقــل ایــن کار را انجــام دادم.

	 
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه خداونــد به وقــت ایشــان برکــت داده بــود و مــا ایــن 

برکــت را بعــد از فــوت ایشــان درک کردیــم؛ چــون بســیاری از کارهایی که ایشــان 

انجــام مــی داد را مــا نمی دانســتیم و مــن فکــر می کنــم وقتــی ایشــان ســاعت 10 

شــب از پیــش مــن می رفــت، پــس چــه زمانــی این هــا را انجــام مــی داد کــه ایــن 

برکــت وقــت هــم چیــز عجیبــی اســت. 
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عکســی کــه در فضــای مجــازی پخــش شــده 

بــود، گفتــم کــه نــه ایــن موتور حســین نیســت؛ 

ولــی متأســفانه خبــر صحــت داشــت و ایــن 

مــن ســخت ترین  بــرای  بــود.  افتــاده  اتفــاق 

عمــرم  درطــول  کــه  خبــری  ســنگین ترین  و 

بــودم  شــک زده  کــه  اول  بــود،  ایــن  شــنیدم 

کــه  می گفتــم  و  بــود  غیرقابل بــاور  اصــالً  و 

مگــر  نیســت،  ممکــن  چیــزی  همچیــن 

می شــود دنیــای بــدون حســین و جلســاتی 

می کــردم  فکــر  اینکــه  و  فرج نــژاد  بــدون 

فــردا کــه بــه مؤسســه مــی روم مگــر می شــود 

مــن  بــرای  اصــالً  و  نباشــد  فرج نــژاد  آقــای 

ــاور نبــود، ایــن خاطــرات در ذهــن مــن  قابل ب

مــرور می شــد و ایــن بــرای مــن بــدون اغــراق 

اتفــاق  ســخت ترین  کــه  بگویــم  می توانــم 

ســلیمانی  ســردار  زمانی کــه  بــود.  زندگــی ام 

یــادی در دل مــا  شــهید شــد غــم و انــدوه ز

بــود، فــوت امــام خمینــی کــه یادمــان نمی آید؛ 

ولــی خــب باالخــره افــرادی فــوت می کردنــد 

کــه همــه مــا ناراحــت و غمگیــن بودیــم؛ ولــی 

بــه ســردار  چــون بنــده به عنــوان یــک الگــو 

ســلیمانی نــگاه می کــردم برایــم پــر از غــم و 

انــدوه بــود، بــه  هرحــال بــا ایشــان خاطــره ای 

نداشــتم و کنــارش زندگــی نکــردم؛ ولــی واقعــًا 

قصــه حســین این طــور نبــود، حتــی بــرای مــن 

بــود؛  ســنگین تر  ســلیمانی  ســردار  مــرگ  از 

به خاطــر اینکــه مــن لحظه به لحظــه زندگــی 

یــادی داشــتیم،  بــا ایشــان بــودم و خاطــرات ز

ــد و  ــرای غســل دادن بردن زمانی کــه ایشــان را ب

مــا بــرای وداع و بــرای آخریــن بــار خواســتیم 

کــه ایشــان را ببینیــم، وقتــی کفــن ایشــان را بــاز 

کردنــد و چهره شــان را دیــدم و زمانی کــه بــه 

گوشــی همراهــم نــگاه کــردم دقیقــًا ســاعت ۳ 

عصــر بــود و وعــده ای کــه باهــم داشــتیم، انــگار کــه او می دانســت کــه می خواهــد بــرود؛ 

چــون اولین بــار بــود کــه بــه مــن می گفــت ســاعت چنــد همدیگــر را ببینیــم و ایــن واقعــًا 

بــرای مــن عجیــب بــود.

مرگبابرکت

در تشــییع جنــازه باشــکوهی کــه هیچ کــس فکــرش را نمی کــرد کــه ایــن نشــان دهنده 

اخــالص اســتاد بــود. ایــن اخــالص بــود کــه در دل افــراد حتــی کســانی کــه او را ندیــده 

بودنــد، آن قــدر عالقه منــد بــه ایشــان شــده بودنــد کــه بــه مــا زنــگ می زدنــد و پیــام 

ــرای  ــه ب ــود و اینک ــان ب ــه در دل ایش ــادی ک ــگاه جه ــالص و ن ــرم آن اخ می دادند.به نظ

منّیــت کار نمی کــرد، همــه این هــا باعــث شــد کــه بعــد از فــوت ایشــان ایــن اتفاقــات 

بیفتــد و دل همــه بــرای ایشــان بتپــد و به دنبــال ایــن باشــند کــه ایشــان را بشناســند.

جالــب اســت به قدری کــه حرف هــا و مفاهیــم ایشــان بعــد از فوتــش مــردم را تحــت 

تأثیــر قــرار داده اســت، بــرای نمونــه مــن در اســنپ نشســته بــودم راننــده گفــت کــه ایــن 

آقــای فرج نــژاد را می شناســی؟ بنــده خــدا نمی دانســت مــن رفیــق او بــودم یــا حتــی 

افــراد دیگــری در جلســات، در خانــه، از شهرســتان می گفتنــد کــه شــما کــه در قــم 

ــن  ــتند و ای ــق هس ــا رفی ــا م ــه ب ــتند ک ــی نمی دانس ــید؛ ول ــان را می شناس ــتید، ایش هس

خیلــی بــرای مــن عجیــب بــود کــه عمــوم مــردم پیگیــری می کردنــد و مــن فکــر می کنــم 

کــه ایشــان بعــد از فوتــش نهضتــی بــه راه انداخــت، نهضتــی کــه آن زمــان می خواســت 

حرف هایــش را منتقــل کنــد و زور مــی زد کــه ایــن حرف هــا منتقــل شــود؛ ولــی گــوش 

شــنوا کمتــر بــود و به نظــرم ایــن اتفــاق رقــم خــورد تــا حرف هایــش شــنیده شــود. واقعــًا 

نمی دانــم ایــن واژه درســت اســت یــا نــه؛ ولــی فــوت ایشــان بابرکــت بــود، زندگــی 

بابرکــت، عمــر بابرکــت، وقــت بابرکــت و به نظــرم فــوت ایشــان هــم خیلــی بابرکت بــود و 

برکتــش ایــن بــود کــه خیلــی از رفیقــان، دوســتان و آشنایانشــان تلنگــر جــدی خوردنــد 

و خیلی هــا می گوینــد کــه چــون حســین این گونــه کار می کــرد، این طــور می شــد، چــرا 

ــا همــه ایــن احــوال به نظــر مــن شــخصیت ایشــان در کشــور  مــن ایــن کار را نکنــم و ب

بی نظیــر بــود؛ ولــی فــوت ایشــان باعــث شــد کــه فرج نژادهــا به وجــود بیاینــد و به مــرور 

زمــان رشــد کننــد.

عقداخوت

ــود کــه مــا در حــرم حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیها عقــد   حــدود ۱۲ ســال پیــش ب

بــرادر  کــه  پرســید  مــن  از  ایشــان  و  اخــوت خواندیــم. یک بــار صحبــت می کردیــم 

نــداری؟ مــن ســه تــا بــرادر دارم، گفتــم کــه خــوش بــه حالــت، گفــت که اشــکالی نــدارد، 

بیــا باهــم عقــد اخــوت بخوانیــم تــا مــن بــرادرت شــوم و واقعــًا هــم بــرای مــن بــرادر بــود 
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بچــه می رفــت و شــأن آن هــا را حفــظ می کــرد، 

آن خانــم حتــی گفــت همســایه های مــا هــم 

همســایه های  بــه  چــون  هســتند؛  عــزادار 

کــرده و پــول جمــع می کــرد  کمــک  مــا هــم 

را  داشــتیم  نیــاز  کــه  وســایلی  مــا  بــرای  و 

یــد و حتــی بچــه اش مریــض بــوده و  می خر

قــول داده بــود کــه بیایــد و بــه او کمــک کنــد. 

را دیدیــد  ایشــان  کــی  بــار  آخریــن  پرســیدم 

کــه گفــت چنــد روز قبــل از فوتشــان؛ چــون 

کــه همســایه مــا مریــض اســت و کرونــا گرفتــه 

اســت، آقــای فرج نــژاد پرســید کــه چــرا او را بــه 

یــم،  یــد کــه گفتــه بودنــد پــول ندار دکتــر نمی بر

کــه مــن هزینــه  گفتــه بودنــد  آقــای فرج نــژاد 

ایشــان را می دهــم و قــرار بــود چنــد روز بعــد 

بیاینــد و او را بــه دکتــر ببرنــد؛ امــا ایشــان فــوت 

کــه همــان  اینجاســت  می کننــد و جالــب 

می دهــد  را  بچه هــا  از  یکــی  شــماره  موقــع 

کــه اگــر مــن نبــودم بــه او زنــگ  و می گویــد 

بزنیــد و مــن بــه او ســپردم کــه بــه شــما کمــک 

 کنــد، انــگار کــه می دانســت می خواهــد بــرود.

مــن  کــه  بــود  نمونــه ای  صــد  از  یکــی  ایــن 

خدمــت شــما عرض کــردم و بعدها فهمیدم 

بلوچســتان  و  سیســتان  از  نفــر  یــک  کــه 

تمــاس گرفتــه بــود و متوجــه شــدم کــه ایشــان 

کمــک می کردنــد،  بخشــی از درآمدشــان را 

از  ایشــان  اســت؛  مالــی  کمــک  فقــط  ایــن 

کــرده  نظــر معنــوی هــم بــه افــراد مختلــف 

بــود کــه مــا کم کــم فهمیدیــم کــه شــخصی 

تمــاس گرفتــه و گفتنــد کــه فــالن شــخصیتی 

ــه مــا کمــک می کــرده و مــا  کــه فــوت کــرده، ب

پرســیدیم چــه کمکی کــه گفتند کــه کتابی را 

می نوشــتم چنــد ســاعت از وقتشــان را بــرای 

مــن گذاشــتند و بــه من کمک کــرد و اتفاقاتی 

و در همــه کارهــا بــه مــن انگیــزه مــی داد. مــا دو ســه تــا کار قبــول کــرده بودیــم و نگــران 

بودیــم کــه نتوانیــم از پــس آن بــر بیایــم؛ ولــی بــا انگیــزه ای کــه نشــان مــی داد کــه می توانیم 

و حتمــًا از پســش برمی آییــم و همیشــه مراقــب بــود کــه کار زمیــن نمانــد و بــه مــن گفت 

کــه قــول می دهــم کــه همیشــه کنــار تــو باشــم، بعــد از فــوت ایشــان بــا خــودم گفتــم کــه 

یــر قولــت زدی؛ ولــی باتوجه بــه  خیلــی نامــرد بــودی، بــه مــن قــول داده بــودی؛ ولــی چــرا ز

صحبتی هایــی کــه آقــای خســرو پنــاه داشــتند کــه ایشــان بعــد از فوتــش در کنــار 

ماســت، قطعــًا روی قولــش هســت و اینکــه می گوینــد فرج نژادهــا به وجــود می آیــد 

یــر پــا نخواهــد گذاشــت، بعــد از فــوت ایشــان هــم  به خاطــر قولــی کــه داده و قولــش را ز

بــا اینکــه این هــا را می دانســتیم بازهــم چیزهایــی دیدیــم و شــنیدیم کــه واقعــًا بــرای مــن 

عجیــب بــود؛ مثــالً خانــم جوراب فروشــی پشــت مؤسســه مــا بــود کــه گاهــی از پنجــره 

ــم می رفــت و جــوراب می خریــد. نــگاه می کــردم حســین پیــش آن خان

 

اتفاقــًا یکبــار بیــرون بودیــم کــه بــه مــن گفــت کــه منتظــر بمــان مــن یــک جفــت جــوراب 

بخــرم، مــن پرســیدم مگــر چنــد جفــت جــوراب می پوشــی؛ ولــی خــوب می دانســتم 

کــه بــرای کمــک این قــدر جــوراب می خــرد، اتفاقــًا دو ســه روز پیــش رفتــم پیــش 

خانــم جوراب فــروش، می خواســتم ببینــم کــه چــه می گویــد و آیــا آقــای فرج نــژاد را 

یــد و بــه او بگویــم کــه فــوت کــرده و بــرای او  می شناســد کــه از ایشــان جــوراب می خر

دعــا کنــد؛ تــا رفتــم و قبــل از اینکــه مــن شــروع کنــم، گفــت کــه دیــدی آقــای فرج نــژاد هم 

فــوت کــرد و رفــت، بــه او گفتــم مگــر تــو فرج نــژاد را می شناســی؟ گفــت اختیــار داری 

مــن آقــای فرج نــژاد را کامــل می شناســم، گفتــم شــما چطــوری ایشــان را می شناســی؟ 

گفــت آقــای فرج نــژاد بــا زن و بچــه اش  بــه خانــه مــا می آمدنــد، حتــی اســم بچه هایــش را 

آورد، گفتــم بــرای چــه؟ مگــر رفت وآمــد داشــتید؟ گفــت بلــه بــرای مــن کولر و بخــاری و 

یــده، یــک روز هــم بچــه ام مریــض بــود کــه ماشــین گرفــت و بچــه مــرا بــه دکتر  وســیله خر

ــرد کــه مــن شــک زده شــدم و در ذهنــم مــرور می شــد کــه ایشــان کــی وقــت می کــرد  ب

و اصــالً کــی می آمــد، وقتــی کــه تــا ۱۰ شــب اینجــا بــود و چقــدر روشــنفکر کــه بــا زن و 

	 
کــه قــدر ایشــان را نمی دانســتند،  برخــالف خیلــی از نهادهــا و ســازمان ها 

گرداِن اســتاد قــدر ایشــان را می دانســتند و ایــن تعریفــات فقــط بــرای االن  شــا

کــه فــوت کردنــد نیســت، بلکــه بــه خودشــان هــم می گفتیــم کــه مــا نــان اخالص 

تــو را می خوریــم و ایــن اخــالص توســت کــه بــه کارهــا برکــت داده اســت؛ ولــی 

ــه  ــه ایــن چــه حرفــی اســت، بچه هــا هســتند ک ناراحــت می شــد و می گفــت ن

زحمــت می کشــند، بنــده دو ســه مــاه قبــل بــرای آخریــن بــار بــه ایشــان گفتــم کــه 

مــن می دانــم ایــن اخــالص، زحمــت و دغدغــه ای کــه تــو داری کار مــا را پیــش 

کار را  کــه حداقــل ایــن  کــردم و امــروز خوشــحالم  می بــرد و از ایشــان تشــکر 

انجــام دادم.
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ازاین قبیــل کــه فرصــت نیســت همــه را بازگــو 

کنــم.

ویژگیهایعلمیاستاد

خاطــرات  ایــن  از  فــارغ  بخواهــم  اگــر  مــن 

چنــد  گفتــم  ایشــان  از  کــه  ویژگی هایــی  و 

در  دارم  دوســت  کنــم،  مطــرح  هــم  را  نکتــه 

بگویــم.  را  نکتــه  دو  یکــی  علمــی  فضــای 

آقــای دکتــر فرج نــژاد بســیار زمان شــناس بــود 

و بــه موضوعــات روز زندگــی خــود دغدغــه 

جــا  فــالن  کــه  بگوییــم  مــا  شــاید  داشــت، 

یــک اتفاقــی در کشــور افتــاده و نســبت بــه 

ــم؛  ی آن بی تفــاوت باشــیم، فقــط غصــه بخور

کــه فقــط  کســی بــود  ولــی حســین فرج نــژاد 

غصــه نمی خــورد و ســریع بــه مــن زنــگ زد 

و می گفــت کــه آقــای اســماعیلی فــالن جــا 

فــالن اتفــاق افتــاده اســت، بیایــد منــزل مــا تــا 

امــروز راجــع بــه آن صحبــت کنیــم، دغدغــه 

ــرای ایشــان مهــم  ، خیلــی ب و زمان بنــدِی کار

همدیگــر  بــا  و  می گرفتیــم  جلســه  کــه  بــود 

درمــورد آن دغدغه هــا صحبــت می کردیــم، 

در  کــه  مختلفــی  موضوعــات  مخصوصــًا 

کــه ۲۴ ســاعته باهــم بودیــم و  ایــن ۴ ســال 

خیلــی بیشــتر این هــا را مطــرح می کردیــم و 

ــود  ــرای مــن خــوب ب ــه کــه خیلــی ب یــک نکت

می فهمیدیــم؛  خــوب  را  همدیگــر  مــا  کــه 

یعنــی تــالش می کردیــم کارهایــی کــه قبــول 

کــه فقــط  می کنیــم بــه ایــن صــورت باشــد 

ــل  ــوزه عم ــیم و در ح ــوری نباش ــث تئ در بح

ــل  ــم وص ــا را به ه ــیم و آن ه ــم باش ــدان ه و می

کنیــم؛ چــون وصــل شــدن ایــن دو تــا به هــم 

خیلــی بــرای مــا مهــم بــود، خیلــی از جلســاتی 

کــه مــا گرفتیــم ایــن بــود کــه ایــن بحــث تئــوری 

را چطــور بــه کار تبدیــل کنیــم کــه بتوانیــم بــه مــردم خدمــت کنیــم، ایــن کار ســختی 

اســت؛ ولــی چــون تخصــص حســین در حوزه هــای مختلــف بــود خیلــی کمــک کــرد، 

مخصوصــًا بــه مــن کــه در بعضــی از جاهــا مســئولیت اجرایــی داشــتم. خیلــی مواقــع 

مــن می گفتــم مبانــی ایــن صحبتــی کــه می کنیــد و ایــن راه حلــی کــه بــه مــن می دهیــد 

از کجاســت کــه خیلــی مســلط مبانــی بحث هــای فلســفی، اقتصــادی، دینــی را 

می گفتنــد کــه ایــن هــم یــک ویژگــی خــاص ایشــان بــود.

چهــار پنــج مــاه پیــش بــود کــه مــا بــا ایشــان یــک نقشــه 10 و 45 ســاله نوشــتیم و خــدا 

ــه مــا کمــک کــرد  ــا ایشــان نوشــتم؛ چــون ب را شــکر می کنــم کــه ایــن طــرح و نقشــه را ب

تــا بدانیــم کــه در مســیر آینده مــان قــرار اســت چــه کاری انجــام بدهیــم و یــک مســیر 

مشــخص و خوبــی را بــرای خودمــان مشــخص کردیــم و امیــدوارم بتوانیــم ایــن مســیر 

یــم و حداقــل اینکــه انگیــزه بنــده بــرای پیش بــردن ایــن مســیر چندیــن برابــر  را پیــش ببر

شــده اســت و مطمئنــم انگیــزه شــاگردان و همــکاران ایشــان هــم همین طــور اســت 

ــه  ــرای هم ــری ب ــک تلنگ ــد و ی ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــوده ک ــدا ب ــت خ ــن دارم حکم و یقی

دوســتان و شــاگردان و همــکاران ایشــان باشــد.

ایشــان در موضوعــات مختلــف عمیــق می شــد، بااینکــه تخصــص خاص خودشــان 

ــف  ــات مختل ــردی در موضوع ــه ف ــد ک ــش می آی ــم پی ــر ک ــال حاض ــتند و درح را داش

تخصــص داشــته باشــد و حســین فرج نــژاد این گونــه بــود و مــن بــا خیــال راحــت او را 

جایــی می فرســتادم کــه روان شناســان، فیلســوفان، اقتصاددانــان و یــا اصحاب رســانه 

بودنــد یــا همــه افــراد فکــر می کردنــد کــه تخصــص ایشــان در همین رشــته اســت و بعدًا 

بــه بنــده بازخــورد می دادنــد کــه ایشــان فــالن تخصصشــان را کجــا گرفتــه اســت و اگــر 

می گفتیــم کــه رشــته ایشــان ایــن نبــوده تعجــب می کردنــد. 

باتوجه بــه اهمیــت ســینما در ســال ۸۲ بــود؛ یعنــی ۱۸ ســال پیــش کــه ایــن دغدغــه 

کمتــر در فضــای دینــی مطــرح بــود، ایشــان درایــن حــوزه جــدی بــود و خوشــحالم 

در  را  ایده هایــش  از  خیلــی  توانســت  و  بزنــد  قلــم  ســینما  عرصــه  در  توانســت 

کتاب هایــش بیــاورد و اگــر بــه قلــم ایشــان نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه ایشــان بــا نــگاه 

تمدنــی، غرب شناســی و دشمن شناســی بــه ســینما نــگاه می کنــد و مــا واقعــًا این طــور 

ینــی را بــه کتاب هــای  فــردی را نداشــتیم، شــاید بتــوان کتــاب آینــه جــادوی شــهید آو

ینــی دوم را بعــد از انقــالب در حــوزه ســینما  آقــای فرج نــژاد تشــبیه کنــم و اگــر لقــب آو

، هیجــان و ذوقــی کــه در کتاب هایشــان می بینیــم،  بــه ایشــان بدهیــم بجاســت و شــور

دقیقــًا مثــل شــهید آوینــی اســت کــه چگونــه هــم نــکات مثبــت را می دیــد و هــم نقــل 

ــه اینکــه مــن همــه کتاب هــای  ــه صحبــت می کــرد و باتوجه ب می کــرد و هــم منصفان

آوینــی و فرج نــژاد را خوانــده ام و همین طــوری حــرف نمی زنــم و واقعــًا لقــب آوینــی دوم 

شایســته ایشــان اســت.*
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هدف شناسی و شورآفرینی استاد فرج نژاد

سخنرانی حجت الاسلام  والمسلمین سید مجتبی سید سلیمانی    
استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس سواد رسانه

درباره شخصیت مرحوم استاد فرج نژاد
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آقــای  زمانی کــه  اســت  عجیــب  بســیار 

محمدحســین فرج نــژاد از بیــن ما رفــت، تمام 

شــخصیتی  فــراق  در  امیرالمؤمنیــن  آنچــه 

چــون ابــاذر یــا مقــداد بیــان کردنــد را بتــوان در 

ایــن کالم امــام و در احــوال ۱۴۰۰ ســال بعــد 

کــه امیرالمؤمنیــن  کــرد، شــخصیتی  لمــس 

چنــد  می کننــد،  یــاد  آن  از  علیه الســالم 

خصوصیــت دارد: »َوَکاَن ُیْعِظُمــُه ِفــی َعْیِنــي 

کــه می فرماینــد:  ْنَیــا ِفــی َعْیِنــه.«1 
ُ

ِصَغــُر الّد

»می دانــی چــرا در چشــم مــِن علــی این قــدر 

عظمــت پیــدا کــرده اســت؟ به خاطــر اینکــه 

دنیــا بــه چشــمش نمی آمــد واهلل، بــاهلل، َتــاهلل.« 

امیرالمؤمنین شــخصیتی بود کــه در کالمش 

ــر  ــه بزرگ نمایــی نداشــت؛ چــون دلی نیــازی ب

، اوج یــک فاجعــه و  بــود و کوتــاه و مختصــر

عظمتــی را در یــک حقیقــت بازگــو می کــرد.

خضوعاستادفرجنژاد

مــا در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه بــرای مردم 

ارزش دارد، اگــر بــه فــالن آقــا دکتــر نگوینــد در 

فــالن جلســه نامــه می نویســد کــه چــرا ایــن 

خطــا را انجــام دادیــد. در مشــهد جایــی منبــر 

بــودم کــه منبــرِی بنــده خــدا از بــزرگان بــود، 

وقتــی پاییــن آمــد دیــدم کــه خیلــی ناراحــت 

کــه حاج آقــا چــه شــده، چــرا  گفتــم  اســت، 

ناراحتــی؟ گفتنــد کــه چنــد وقــت پیــش در 

از  یکــی  و  داشــتم  ختمــی  مســجد  همیــن 

آقــای تهرانــی بــه  بــزرگان مرحــوم میرزاجــواد 

ختــم آمــده بودنــد، مــن ایشــان را نشــناخته 

آقاجــواد  کــه  دادنــد  مــن  بــه  برگــه ای  بــودم؛ 

تهرانــی بــه مجلــس آمــده و من هــم گفتم خدا 

رحمــت کنــد گذشــتگان را، علمــا تشــریف 

دارنــد حاج آقــا تهرانــی هــم تشــریف آورده انــد، 

بعــد از جلســه ایشــان نــزد مــن آمدنــد، مــن پیــش خــودم گفتــم االن شــاکی می شــوند که 

چــرا نگفتــه ام آیــت اهلل تهرانــی؛ ولــی بــه مــن گفتنــد کــه آقــا چــرا اســم بنــده را بردیــد؟ مگــر 

مــن بــا بقیــه چــه فرقــی داشــتم و گذشــت تــا دیــروز در مجلــس برگــه ای به دســت مــن 

رســید کــه شــهردار تشــریف آورده انــد، مــن نمی دانســتم کــه شــهردار مهندسی شــان را 

نــی تشــریف آوردنــد؛ بعــد  گرفته انــد و حواســم نبــود، گفتــم کــه شــهردار عزیــز آقــای فال

از جلســه مــرا خواســتند و گفتنــد کــه رئیس دفتــر شــهردار آمــده، مــن گفتــم چــه شــده 

کــه گفتنــد ای بــی ادِب بی نزاکــت تــو هنــوز نمی فهمــی مهندســی یعنــی چــه؟ گفتــم 

آقــا ببخشــید مــن حواســم نبــود و کلــی حــرف زدنــد و رفتنــد. مــن از منبری پرســیدم که 

االن ناراحــت شــده اید؟ گفتنــد کــه مــن ناراحــت شــدم از ایــن کــه عــده ای از بــزرگان 

و مراجــع آن قــدر خاضــع هســتند کــه یــک عــده احســاس بزرگــی می کننــد، وقتــی کــه 

یــک فــرد و شــخصیتی کــه قاضی القضــات می شــود در مقابــل کســی کــه ۶ کالس 

درس خوانــده و کســانی که در ایــن دنیــا اصــالً درســی نخوانده انــد و بــا مــدرک صحبت 

می کننــد، آن موقــع یــک جلــوه می شــود، بــه آقــای فرج نــژاد عــرض می کــردم کــه حســین 

جــان چــرا نمی خواهــی فــالن جــا مطــرح شــوی؟ گفتنــد آقــا ســید مــن وقتــی مطــرح 

ــروم در همایــش شــرکت کنــم و بعــد  ــردا ب ــد ادب کنــم، اجــازه بدهیــد مــن ف شــوم بای

همایــش بازخــورد همایــش را بگیــرم، ایشــان بــه همایش رفتند و ســخنرانی داشــتندکه 

اتفاقــًا خیلــی هــم خیلــی ســاده رفتــه بودنــد. وقتــی کــه جلســه تمــام شــده، مســئوالن 

؟ گفــت مــا بــرای دعــوت دو  آنجــا بــه مــن زنــگ زدنــد کــه ایــن آقــا کیســت؟ گفتــم چطــور

تــا از آقایــان پــول هواپیمــا و کلــی تشــریفات آمــاده کــرده بودیــم تــا آمدنــد پانــزده دقیقــه 

صحبــت کردنــد؛ امــا ایــن آقایــی کــه تشــریف آوردنــد فقــط پنــج دقیقــه ســخنرانی 

کردنــد؛ ولــی وقتــی کــه پاییــن رفتنــد همــه این هــا احســاس پوچــی کردنــد، آقایانــی کــه 

 کلــی اســم دکتــر و اســتاد دانشــگاه را بــه خودشــان چســبانده بودنــد بــا ایــن آقایــی کــه

پنج دقیقه صحبت کرد، خیلی متفاوت بود.

دنیابهچشمحسینفرجنژادنمیآمد

چندیــن بــار بــه ایشــان عــرض کــردم کــه آقــای فرج نــژاد شــما را بــه هیئــت علمــی 

المصطفــی و دانشــگاه ملــی فــالن  جــا دعــوت کردنــد، چــرا بعضــی از جاهــا را دوهفتــه 

رفتیــد بعــد رهــا کردیــد؟ آخریــن دعوتشــان هیئت علمــی بــود کــه حــدود ســه مــاه پیش 

بــه ایشــان دعوت نامــه داده بودنــد و ایشــان رفتنــد؛ ولــی نمانــده بودنــد کــه ظهــر بــود و 

از همــان مرکــز بــه مــن زنــگ زدنــد کــه بــه آقــای فرج نــژاد بگوییــد بــه مرکــز مــا بیاینــد مــا 

یــم، اگــر مشــکل حقــوق دارنــد و بیشــتر می خواهنــد مــا جــور دیگــر  بــه ایشــان نیــاز دار

جبــران می کنیــم.

 بنــده بــه ایشــان زنــگ زدم و گفتــم کــه حســین جــان چــرا فــالن جــا را رهــا کــردی؟ 
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یــکا را به  آمریکاشناســی کوتاهــی نکنیــد و آمر

مــردم بشناســانید و وقتــی صحبت هــای آقــا 

تمــام شــد، پیــرو ایــن نکتــه ای کــه آقــا فرمــود 

ــی  ــن خیل ــد م ــکا را بگویی ی ــای آمر خیانت ه

اصــرار داشــتم کتابــی نوشــته شــود، گفت این 

کتــاب اگــر چــاپ شــود، ســندهای جنایــی و 

یــکا اســت و آقــا خوشــحال می شــوند و  آمر

ــم و  ــش می کنی ــاب را پخ ــن کت ــان ای ــا ۱۳ آب م

بنرهــا را هــم می زنیــم و کــه اتفاقــًا چنــد تــا از 

بچه هــا هســتند کــه رفتــه بودنــد بنــر بزننــد، 

آن هــا را گرفتــه بودنــد.

یــادم اســت همــان موقــع آقــای فرج نــژاد بــه 

مــن زنــگ زدنــد و گفتنــد مــن آمــده ام فــالن 

یــر چــاپ اســت و  جــا بــرای چــاپ بنــر و بنــر ز

مــچ مــن را گرفتنــد، گفتــم بلند شــو بیــا بیرون. 

گفتــم االن وقتــش نیســت، در  گفــت چــرا؟ 

آقــا چنــد نفــر بصیــر  ایــن دولــت حضــرت 

نیــاز دارد کــه بــدون ســروصدا و بــدون دعــوا 

کار کننــد و وقتــی ایــن کتاب هــا چــاپ شــد 

ســیزدهم  شــب  در  بنرهــا  و  شــد  پخــش  و 

آبــان در ســطح قــم زده شــد، بــرای ایــن کار 

مــا رفتیــم بــا شــهردار و مســئولین و عــده ای از 

ــام  ــن کار را انج مراجــع صحبــت کردیــم و ای

دادیــم، ایشــان اصــرار داشــتند کــه ما بــه دیدن 

یــم و بــه مــن گفتنــد کــه چــون شــما  مراجــع برو

ملبــس هســتید، خیلــی بهتــر اســت.

آقــای نــوری همدانــی و بســیاری  خدمــت 

در  هــم  آقایــان  بعــد  کــه  رفتیــم  عزیــزان  از 

ســخنرانی های ایشــان ایــن موضــوع را مطــرح 

ــژاد هــم منتظــر  کردنــد، خــب اگــر آقــای فرج ن

می مانــد تــا بودجــه بیایــد، نظــر یــک عــده ای 

روز  نــرخ  بــه  نــان  شــاید  باشــد،  هماهنــگ 

باشــد و شــاید نباشــد؛ امــا ایشــان گفتنــد کــه 

گفــت: »بــه تــو هــم زنــگ زدنــد؟« گفتــم کــه بلــه، گفــت: »تــا االن چهارمین نفری هســتی 

کــه بــه مــن زنــگ می زنــی.« گفتــم چــرا، چــه شــده؟ گفــت ســید نگفتنــد کــه مشــکل 

دنیاســت، ســید تــو شــاهدی مــن هیچ وقــت غــم دنیــا رو نخــوردم. گفتــم بله شــاهدم؛ 

ولــی حقــوق خوبــی می دهنــد، گفــت ســید جــان مــن بایــد ۲۹ ســاعت در هفتــه آنجــا 

وقــت بگــذارم، هرچــه در ایــن هفتــه فکــر کــردم کــه اگــر ایــن ۲۹ ســاعت را مــن بــرای 

ایتــام آل محمــد وقــت بگــذارم، امــام زمــان خوشــحال تر می شــود و اینکــه زندگــی مــن 

بایــد شــبیه بقیــه بگــذرد. گفتــم چطــور گفتنــد مــن چنــد تــا طلبــه خارجــی دارم کــه 

مبلغــان خیلــی خوبــی هســتند و مــن ایــن دو ســه هفتــه کــه بــه ایــن مرکــز رفتــم از ایــن 

یــه کــرده که  طلبه هــا مانــدم و کلــی از کارهایــم زمین مانــده حتــی یکــی از آن هــا آمــده گر

مــن بایــد برگــردم بــه کشــورم، شــما بــرای مــا خیلــی مؤثــر بــودی و وقتی کــه بــه مــن جــواب 

نمی دهــی بایــد بــروم، مــن هرچــه فکــر کــردم و حســاب کــردم، دیــدم حجــت شــرعی 

نــدارم کــه آنجــا بمانــم. خیلــی عجیــب اســت یــا امیرالمؤمنیــن شــما می فرماییــد 

چــون دنیــا بــه چشــم نمی آمــد، بــرای شــما عزیــز بــود، دنیــا بــه چشــم حســین فرج نــژاد 

نمی آمــد.

مطیعفرمانرهبری

در هــرکاری کــه مــا ورود کردیــم، اصــالً منتظــر هیــچ ارگانــی نبــود کــه پــول بیایــد، یــادم 

اســت شــب ۱۳ آبــان بــه مــن زنــگ زد کــه آقــا ســید می توانــم شــما را ببینــم؟ گفتــم 

ــا شــما بیــا  بلــه مــن فــالن جــا هســتم، گفــت کــه مــن االن حــرم هســتم و درس دارم ی

جایــی یــا مــن بیایــم ســمت شــما، گفتــم وســیله داری گفــت نــه وســیله نــدارم، گفتــم 

ــا  ــا چنــد ت مــن میایــم دنبالــت؛ امــا حســین جــان می خواهــی جلســه  دونفــره باشــد ی

یــد کــه  از بچه هــا هســتند بــا مــن بیاینــد، گفــت نــه همــه بچه هــا را هــم بــا خــود بیاور

ــار آن هــا  ــد کــه مــا هــم کن ــا از طلبه هــای فاضــل بودن ــًا هفــت ت همگــی رفتیــم. تقریب

یــد دولــت قــرار اســت  انجام وظیفــه می کردیــم، آقــای فرج نــژاد گفتنــد کــه خبــر دار

اجــازه ندهــد بنرهــای ۱۳ آبــان را بزنیــم؟ گفتــم نــه، گفتنــد کــه مــن خبــری دارم، قطعــًا 

می خواهنــد ۱۳ آبــان امســال خبــری نباشــد؛ چــون آقــای روحانــی تــازه رئیس جمهــور 

شــده بــود و بعــد از ده ســال آن فیلــم مربــوط بــه حضــرت آقــا وقتــی نســبت بــه آن بحث 

آقــای هاشــمی اشــاره می کنــد، پخــش شــد و آن هــا شمشــیر را از رو کشــیده بودنــد، نــه 

آرام آرام بخواهنــد خــط بکشــند.

پــا بگذارنــد و  یــر  را ز آبــان  آن هــا رســمًا می خواهنــد ۱۳  کــه  گفــت  آقــای فرج نــژاد   

ــو چیســت؟ خــدا  ــه ایــن امــر راضــی نیســت. گفتــم فکــر ت ــا هــم قطعــًا ب حضــرت آق

می دانــد، آقــای فرج نــژاد نگاهــش و گوشــش بــه لب هــای آقــا بــود، گفــت آقــا در آخریــن 

ســخنرانی اش چنــد نکتــه فرمودنــد؛ یکــی از نکته هایــش ایــن بــود کــه نســبت بــه 
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ببینیــم آقــا چــه می گویــد و نظــر آقــا چیســت 

کــه بعــد از ده ســال امــروز صداوســیما زمینــه 

پخــش  را  فیلــم  آن  و  می بینــد  شــرایط  و 

می کنــد و آن هــم ســه مرتبــه یعنــی مــا ۱۰ ســال 

بعــد بایــد بفهمیــم کــه خیانت هــا کجــا بــوده 

و ۱۰ ســال بعــد ناراحتــی رهبرمــان را ببینیــم، 

چــرا؟ چــون جامعــه کشــش نــدارد.

طلبهمجاهد

آمــد  کــه دولــت جنــاب روحانــی  ســال ۹۲ 

کــه  ، لیســتی از ۷۰ نفــر از اســاتید  کار روی 

یــس در دانشــگاه ها شــده بودنــد  ممنوع التدر

را  . مــا  بزرگــوار ایــن  از جملــه  بــه مــا دادنــد، 

جایــی دعــوت کردنــد و گفتنــد نمی شــود کــه 

ایشــان حضــور داشــته باشــند، مــن بــه دو نفــر 

از حراســت زنــگ زدم و گفتــم کــه ایشــان از 

نظــر حراســتی مشــکلی ندارنــد؛ امــا چــرا بایــد 

منــع باشــد؟ گفتنــد چــون خیلــی از اســاتید 

دانشــگاه  در  ندارنــد  اجــازه  کــه  هســتند 

ــد  ــاتیدی بودن ــی از اس ــد و خیل ــس کنن ی تدر

آن هــا  از  دانشــگاه  در  ســال   8 ایــن  در  کــه 

اســتفاده ای نشــد کــه خــوب هــم شــناخته 

یــک  ایشــان  نمی گفتنــد  چــون  بودنــد؛ 

کــه  اســت، می دانســتند  ناشــناخته  طلبــه 

محمدحســین فرج نــژاد شــخصیتی اســت 

یک به یــک  می کنــد  حرکــت  وقتــی  کــه 

طرف هــا را بیــدار می کنــد و اگــر بــه دانشــگاه 

بیایــد کمااینکــه در ســال ۸۸ بســیار مؤثــر بود 

کــه در هیئت علمــی  کتــاب جنــگ نــرم  و 

یرزمیــن نهــاد   دانشــگاه نوشــته شــد کــه مــا در ز

ــتن  ــذاران نوش ــی از پایه گ ــتیم، یک ــه داش برنام

کتــاب »ســاختار ســواد رســانه ای« کــه بعــدًا 

یــس شــد، جنــاب آقــای فرج نــژاد بــود کــه  تدر

بســیار هــم مؤثــر بــود و جالــب اســت وقتی بزرگــی از تهران تشــریف آورده بودند و شــروع 

کردنــد به نقــد کــردن تکه به تکــه پاراگراف هــای ایــن کتــاب؛ مثــالً صفحــه ۲۲ مطلبــی 

ــرم کــه می گفتنــد ایــن مطلــب باطــل اســت کــه آقــای  ــه جنــگ ن ــد راجــع ب داده بودن

ــاپ را آورد، هــاردش را  ــژاد پرســیدند کــه چطــور می گوییــد باطــل اســت و لپ ت فرج ن

بــاز کــرد و شــروع کــرد بــه دفــاع کــردن کــه صــدای آن شــخص نقــد کننــده هم پاییــن آمد 

و ایشــان گفتنــد کــه آقــای دکتــر مــن تصــور می کنــم کــه اگــر کتــاب »جنــگ رســانه ای« 

دبــل جیمــز را خــوب خوانــده باشــید می دانیــد کــه مــن ایــن کتــاب را چگونــه نوشــتم؛ 

ــود. ــه گــوش آن آقــا نخــورده ب ولــی اســم دبــل جیمــز هــم ب

جلســه کــه تمــام شــد ایشــان گفتنــد مــن ایــن کتــاب را دارم کتــاب قطــوری اســت و دو 

ســه مــاه پیــش ترجمــه شــده اســت؛ امــا ایــن آقــا هنــوز ایــن کتــاب را نخوانــده اســت، 

پــس ســید کار مــا ســخت شــده اســت. گفتــم چــرا؟ گفــت به خاطــر اینکــه عــده ای 

ــه کار  ــا چ ــب م ــم خ ــد، گفت ــی دارن ــات پایین ــی اطالع ــر فن ــه از نظ ــدند ک ــدار ش پرچم

کنیــم؟ گفــت کــه شــما یــک لطفــی کــن و زحمــت بکــش صحبــت کــن تا مــا بــه این ها 

اطالعاتــی بدهیــم و به روزشــان کنیــم تــا بنویســند.

ــام مــا؟ یکــی از آن  ــام آن هــا چــرا به ن ــه ن ــام آن هــا نوشــته بشــود؟ گفــت بلــه ب گفتــم به ن

ســه نفری کــه از تهــران آمــاده بــود، گفــت کــه آقــا می شــود مــا جلســه بعــدی هــم داشــته 

باشــیم؟ گفتــم حتمــًا کــه گفتنــد لطفــًا آقــای فرج نــژاد هــم حضــور داشــته باشــند. 

گفتــم چشــم و بــه آقــای فرج نــژاد گفــت مــا می خواهیــم شــما هــم باشــید کــه گفتنــد 

خیلــی خــوب اســت؛ امــا بهتــر اســت کمــی اطالعــات بــه آن هــا بدهیــم و کل هــاردش 

ــه  ــا مقال ــل آن هــا داد کــه مــن خیلــی ناراحــت شــدم و گفتــم چــرا وقتــی ۵۰۰ ت را تحوی

داخــل ایــن هــارد اســت؟ گفــت کــه اصــالً اهمیــت نــدارد ما قرار اســت بــرای امــام زمان 

کار کنیــم و مهــم نیســت کــه بــه نــام چــه کســی باشــد؛ امــا مــن در دانشــگاهی درس 

خوانــدم و مقالــه ای نوشــتم بــه اســتاد دادم و گفتــم اســتاد ایــن مقالــه را مطالعــه کنیــد، 

اگــر مــوردی هســت بــه بنــده بگوییــم کــه گفــت اگــر اســم مــن در کنــار ایــن مقاله باشــد 

مــن ایــن مقالــه را مطالعــه می کنــم.

 صفــت دکتــر و PHD بــرای آقــا محمدحســین فرج نــژاد کــم بــود، بــرای کســی که شــب 

	 
چندیــن بــار بــه ایشــان عــرض کــردم کــه آقــای فرج نــژاد شــما را بــه هیئت علمی 

المصطفــی و دانشــگاه ملــی فــالن  جــا دعــوت کردنــد، چــرا بعضــی از جاهــا 

ــه  ــود ک ــی ب ــان هیئت علم ــن دعوتش ــد؟ آخری ــا کردی ــد ره ــد بع ــه رفتی را دوهفت

حــدود ســه مــاه پیــش به ایشــان دعوت نامــه داده بودند و ایشــان رفتنــد؛ ولی 

نمانــده بودنــد کــه ظهــر بــود و از همــان مرکــز بــه مــن زنــگ زدنــد کــه بــه آقــای 

فرج نــژاد بگوییــد بــه مرکــز مــا بیاینــد مــا بــه ایشــان نیــاز داریــم. 
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حســین فرج نــژاد یــک ســلطان بــود، می گویند 

بلکــه  اســت،  پــول دار  کســی  چــه  نبینیــد 

ببینیــد چــه کســی پادشــاه اســت، حســین 

فرج نــژاد پادشــاه مــا بــود، پادشــاه کســی اســت 

کــه قــدرِت کــرم بخشــش دارد، نــه کســی کــه 

ــدارد. ــی هیــچ کرمــی ن ــم اســت؛ ول ی نامــش کر

روز ۱۳ آبــان بــود یک ســری مطلــب بــود کــه 

بایــد چــاپ می شــد و آمــد گفــت آقــا ســید 

بفرســتیم بــرای چــاپ انــدازه ۳۰ هــزار تومــان. 

ــن االن  ــون م ــت چ ــان؟ گف ــرا ۳۰ توم ــم چ گفت

همین قــدر دارم، گفتــم خــب منــم ۲۰ تومــان 

می گــذارم گفــت آن دیگــر جیــب شماســت؛ 

تــه جیبــم  تومــان  مــن همیــن ۳۰ هــزار  امــا 

هســت.

ــر  ــود کــه ایشــان تســلط کامــل ب لطــف خــدا ب

زمــان داشــت و از زمانــش اســتفاده می کــرد و 

لطــف خــدا بــود کــه ایشــان اطالعــات باالیــی 

یــاد بــود. بــا یکــی  داشــت؛ چــون مطالعــه اش ز

قــرار  آقایــان در حــرم حضــرت معصومــه  از 

داشــتیم، وقتــی نشســت ســه جلــد کتــاب 

عبــری تــازه ترجمــه شــده آورد  و شــروع کــرد بــه 

صحبــت کــه ایــن کتــاب تــازه 3 هفتــه اســت 

کــه ترجمــه شــده، ایــن مطلــب را نــگاه کنیــد 

ــان  ــین ج ــم حس ــت! گفت ــب اس ــدر جال چق

مــا اینجــا می خواهیــم دو دقیقــه درمــورد فالن 

برنامــه صحبــت کنیــم، گفــت کــه شــما اصــالً 

ایــن کتــاب را نخوانیــد؛ ولــی یکجــا گوشــه 

ذهنتــان ایــن را حــک کنیــد.

خصوصیاتواخالقیاتدکترحسینفرجنژاد

1. اخالص 

2. بصیرت

3. مجاهدت

و روز نمی شــناخت. ســاعت ۲ نصــف شــب بــه مــن زنــگ زد گفــت کــه بیــداری گفتم 

بلــه، پرســید قــم هســتی گفتــم همیــن االن رســیدم گفــت می توانــی چنددقیقــه ای 

بیایــی پردیســان منــزل مــا؟ گفتــم چــرا گفــت کــه یــک زحمتی بــرای شــما دارم. رفتــم، او 

گفــت کــه شــما قــرار اســت دوروزه دیگــر فــالن جــا ســخنرانی داشــته باشــی؟ گفتــم بله 

ســخنرانی دارم گفــت ســید یــک مقالــه ای دارم کــه هنــوز چــاپ نشــده ایــن را ببــر آنجــا 

ارائــه بــده؛ ولــی فایلــش را ندهیــد، گفتــم حســین حالــت خــوب اســت؟ تــو می دانــی 

مــن جلســه دارم بــه فکــر منــی و متــن نوشــته شــده و چــاپ نشــده را قبــل از اینکــه مــن 

بخواهــم، دودســتی بــه مــن می دهــی؟ گفــت مهــم نیســت شــاید بیان شــما از بیــان من 

بهتــر باشــد و وقتــی تــو ایــن کار را انجــام دهــی انــگار فرج نــژاد تکثیــر شــده اســت، آن 

موقــع مــن معنــا نــدارم و کار امــام زمــان هــم راه افتــاده اســت.

اربعیــن بــود می خواســتم بــروم کربــال، وقتی کــه حســین را دیــدم گفــت کــه بنشــین یــک 

ــه اش را کــه کــرد، گفتــم کــه  ی ــرای مــن بخــوان روضــه اش را کــه خوانــدم گر روضــه ای ب

ــی  ــر می کشــد؛ ول ــرای امــام حســین پ ــم ب ــم. گفــت به خــدا دل ی ــا برو محمدحســین بی

ســید ایــن کارهــا روی زمین مانــده مــن می ترســم، اگــر تــو به جــدت اباعبداهلل شــهادت 

می دهــی کــه مــن بــه کربــال بیایــم امــام حســین از مــن راضــی باشــد حاضــرم بیایــم؛ امــا 

می ترســم کــه کار شــیعیان روی زمیــن بمانــد و مــن شــرمنده سیدالشــهداء بشــوم، 

حرف هــا کــه تمــام شــد یــک جملــه گفتــم کــه حســین فرج نــژاد مــن تــو را نفهمیــدم یــا 

مــن نمی فهمــم یــا شــما متوجــه نشــدید کــه دنیــا چیســت، ول کن بــرادر مــن، بیــا برویم. 

گفــت کــه مــن می ترســم روزی امــام حســین بــر مــن وارد شــود و مــن حرفــی بــرای گفتــن 

نداشــته باشــم، گفــت ســید تــو راحتــی بــرو ...

قدرِتکرموبخششاستادفرجنژاد

ع( چنــد نکتــه  مــن وقتــی بــه حکمــت ۲۸۹ نهج البالغــه نــگاه می کــردم، امــام علــی )

یباســت. حضــرت می فرمایــد کــه او کســی بــود کــه شــکمش بــر او  فرمودنــد کــه بســیار ز

ســلطان نبــود. حســین فرج نــژاد زخــم معــده داشــت و یکــی از دالیــل زخــم معــده اش 

ایــن بــود کــه واقعــًا متوجــه زمــان نمی شــد؛ چــون وقتــی درگیــر کار بــود بــه او می گفتیــم 

بــرای ناهــار چــه خــوردی؟ می گفــت کــه چیــزی نخــوردم، بهــش گفتــم مــن صبــح 

اینجــا بــودم، رفتــم، اومــدم تــو هنــوز اینجایــی بــا ایــن بچه هــا صحبــت می کنــی و هنــوز 

چیــزی نخــوردی؟ مثــالً مــا جلســه داشــتیم بــه او می گفتیــم اگــه برنامــه ناهــار اســت، 

یــم بعــد بیاییــم کــه می گفــت نــه برنامــه ناهــار هســت،  یــم غــذا بخور مــا بیاییــم اگــر برو

وقتــی کــه ناهــار می خوردیــم و می گفتیــم فاکتــور را بــده می گفــت کــه مــن دیــدم اگــر 

یــد و برگردیــد ۴ ســاعت طــول می کشــد، ناهــار را مــن گرفتــم،  بعــد می گوینــد چــرا او  برو

از موتــور اســتفاده می کــرد.
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 ِمْنُکــْم َعــْن 
ّ

ِذیــَن آَمُنــوا َمــْن َیْرَتــَد
َّ
َهــا ال ُیّ

َ
»َیــا أ

وَنــُه  ُیِحُبّ ُهــْم َو ِتــي اهلَلُّ ِبَقــْوٍم ُیِحُبّ
ْ
ِدیِنــِه َفَســْوَف َیأ

یــَن  َکاِفِر
ْ
ــی ال

َ
ٍة َعل ِعــَزّ

َ
ُمْؤِمِنیــَن أ

ْ
ــی ال

َ
ــٍة َعل

َّ
ِذل

َ
أ

ْوَمــَة 
َ
 َیَخاُفــوَن ل

َ
ُیَجاِهــُدوَن ِفــی َســِبیِل اهلَلِّ َوال

ِئــٍم َذِلــَك َفْضــُل اهلَلِّ ُیْؤِتیــِه َمــْن َیَشــاُء َواهلَلُّ 
َ

ال
َواِســٌع َعِلیــٌم.«2

کنیــد،  یــس  تدر و  یادداشــت  را  آیــه  ایــن 

ــک  ــت، ی ــده اس ــس ش ی ــا تدر ــه باره کمااینک

شــب ایشــان بــه مــن گفتنــد اگــر ایــن آیــه بــرای 

مــن و زن و بچــه ام در زندگــی اجــرا شــود مــن 

ســرفرازم، دو ســاعت زمان گذاشــتم تا این آیه 

تفســیر شــود، در همیــن حیــن پســر کوچــک 

ایشــان آقــا علی رضــا آمــد و گفــت بابــا مــن 

تت  شــکالت می خواهــم کــه گفتنــد شــکال

می دهــم؛ ولــی به شــرطی کــه بــه عمــو ســید 

او  بــا  آمــد،  دســتت  اســرائیل  اگــر  بگویــی 

چــه کار می کنــی؟ آن بچــه هــم ســریع یــک 

نقاشــی آورد و در نقاشــی هایش یــک پرچــم 

کشــیده بــود و شــکل های عجیب وغریبــی 

هــم  روی آن، گفــت ایــن من و بابایی هســتیم 

ــه او گفتــم مــن  ــه می کنیــم. ب کــه اســرائیل را ل

َمُکْم َو 
َ
ٌم ِلَمــْن َســال

ْ
ــی ِســل شــنیده بــودم: »ِإِنّ

َبُکــْم.«3 ولــی این گونــه ندیــده  َحــْرٌب ِلَمــْن َحاَر

خانــه  در  بایــد  بچه هــا  ایــن  گفــت  بــودم، 

نقاشــی بکشــند و جایزه بگیرند و در نقاشــی 

بایــد برائتشــان را بگوینــد و اگــر برائتشــان را 

ــژاد بــد  در نقاشــی پیــاده نکننــد؛ یعنــی فرج ن

کــرده و کوتاهــی کــرده اســت.

هدف شناسی  .4

شورآفرینی  .5

بــا او حرکــت   هرکجــا می رفــت یــک عــده 

می کردنــد؛ چــون همیشــه وقتــی حســین را 

کــه  می کــردم  یقیــن  طلبــه  مــِن  می دیدیــم، 

عقــب هســتم و خــودم را موظــف می دانســتم کــه حداقــل دو یــا ســه جلســه دیگــر او را 

پــر پیــدا کنــم. ببینــم و بال و

 یــک نکتــه خیلــی مهــم ایــن اســت کــه خــدا می دانــد یکبــار نشــد مــا در یــک جلســه 

بنشــینیم و در انــدرون یــا بیــرون جملــه ای گفتــه شــود کــه آقــای فرج نــژاد بخواهــد یــک 

میلی متــر خــودش را از نظــر علمــی و فرهنگــی باالتــر بدانــد.

 روزی بــه مــن زنــگ  زد و گفــت کــه مــن دیشــب در یــزد بــا یک ســری اســاتید جلســه 

داشــتم، شــما بایــد بــه آنجــا بــروی و ســخنرانی کنــی، مســئول دانشــگاه بــه مــن زنــگ 

ــژاد دیشــب اینجــا بودنــد و آن قــدر از شــما تعریــف کردنــد کــه   زد و گفــت آقــای فرج ن

مــا احســاس می کنیــم دو ســه جلســه را بایــد بــا شــما باشــیم. مــن بــه حســین زنــگ زدم 

گفتــم کــه مــن در آن دانشــگاه چــه بایــد بگویــم؟ گفــت مقاله بحــث اســالم و آمریکایی 

خیلــی خــوب اســت. خــب اول راه را ایجــاد کــرده و گفتــه فــالن اســتاد در قــم اســت، 

بعــد بــه مــن زنــگ می زنــد و محتــوا را هــم خــودش تعییــن می کنــد.

گفتــم بــرادرِ مــن دو جلســه اضافــی می گرفتــی، دو تــا ۳۰۰ هــزار تومــان در جیب خودت 

بــود. گفــت شــما اشــتباه می کنــی، هــر کالمــی اثــری دارد، شــما کــه صحبــت می کنــی، 

آثــاری از زبانــت جــاری می شــود کــه شــاید در زبــان مــِن حســین فرج نــژاد نباشــد، 

شــب بــه خانمــم گفتــم ایــن چه جــور آدمــی اســت؟ آن رفیقمــان خیلــی مراقــب اســت 

اگــر جلســه ای دعوتمــان می کنــد، به دنبــال پورســانت علمــی اســت، ایــن آدم اصــالً 

ــرای امــام زمــان بــدود و زمــان و مــکان را  نمی فهمــد چــه کار می کنــد و دوســت دارد ب

نمی شناســد.

ــار طلبــی به هیچ عنــوان در  ــرای مــا ســخت اســت؛ ولــی بدانیــد اعتب روحــش شــاد ب

وجــود او نبــود؛ ولــی اعتباربخشــی تــا دلتــان بخواهــد در او وجــود داشــت.*

پینوشت
1. نهج البالغه، حکمت 289.

2. سوره مائده، آیه ۵۴.
3. زیارت عاشورا.

	 
زمانــش  از  و  داشــت  زمــان  بــر  کامــل  تســلط  ایشــان  کــه  بــود  خــدا  لطــف 

کــه ایشــان اطالعــات باالیــی داشــت؛  اســتفاده می کــرد و لطــف خــدا بــود 

چــون مطالعــه اش زیــاد بــود. بــا یکــی از آقایــان در حــرم حضــرت معصومــه 

قــرار داشــتیم، وقتــی نشســت ســه جلــد کتــاب عبــری تــازه ترجمــه شــده آورد  و 

شــروع کــرد بــه صحبــت کــه ایــن کتــاب تــازه ســه هفتــه اســت کــه ترجمــه شــده، 

ایــن مطلــب را نــگاه کنیــد چقــدر جالــب اســت! گفتــم حســین جــان مــا اینجــا 

ــما  ــه ش ــت ک ــم، گف ــت کنی ــه صحب ــالن برنام ــورد ف ــه درم ــم دو دقیق می خواهی

ــد. ــک کنی ــن را ح ــان ای ــه ذهنت ــا گوش ــی یکج ــد؛ ول ــاب را نخوانی ــن کت  ای
ً

ــال اص



48
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

ژاد
ج ن

 فر
ین

س
ح

مد
ح

د م
ستا

ه  ا
ام

ژه ن
وی

حسین، سرشار از سالمت نفس بود

سخنرانی دکتر محسن محمدی    
استاد حوزه و دانشگاه

گی های علمی و سیره عملی دکتر فرج نژاد در رابطه با ویژ
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عزیــز  اســتاد  مرحــوم  بــا  بنــده  آشــنایی  از 

ســالی   ۲۰ تقریبــًا  فرج نــژاد  آقــای  جنــاب 

از  برخــی  در  اینکــه  باتوجه بــه  می گــذرد، 

انجــام  باهــم  مشــترکی  کارهــای  حوزه هــا 

دادیــم و همچنیــن روابــط نزدیکــی در مســائل 

علمــی داشــتیم، مــن قصــد دارم در چنــد 

کنــم. عــرض  را  مطالبــی  ایشــان  درمــورد  بخــش 

شخصیتفردیوشخصیتانسانی

فــردی  شــخصیت  کلیــت  درمــورد  یکــی   

به نظــرم  کــه  ایشــان  انســانی  شــخصیت  و 

چنــد ویژگــی در وجــود ایشــان خیلــی پررنــگ 

بــود کــه مهم تریــن آن هــا اخــالص عجیــب 

وجــودی ایشــان بــود کــه واقعــًا انســان می دیــد 

کــه ایشــان کارهــا را بــرای رضــای خــدا انجــام 

می دهــد و واقعــًا بــه فکــر اینکــه نــام خــودش 

بــرای  را  کاری  بخواهــد  یــا  کنــد  مطــرح  را 

خوشــایند خــودش انجــام دهــد، نبــود و کار 

ــع  ــی داد، درواق ــام م ــدا انج ــای خ ــرای رض را ب

اخــالص ایشــان بســیار باالبــود و ایــن را مــن 

بــا  کــه  مختلفــی  کارهــای  در  بارهاوبارهــا 

ایشــان داشــتند دیــدم.

ایشانبسیارمتواضعبود

ایــن  درمــورد  دارم  قصــد  کــه  دومــی  مــورد 

ــود کــه  ــن ب ــم ای شــخصیت واال صحبــت کن

ایشــان بســیار متواضــع بــود، علی رغــم اینکــه 

بســیار  تســلط  و  تبحــر  علمــی  مســائل  در 

ایشــان  در  هیچــگاه  امــا  داشــتند؛  باالیــی 

ــم، بنــده واقعــًا از  ــر علمــی ندیدی غــرور و تکب

روی اعتقــاد بــه ایشــان تعبیــر اســتاد را بــه کار 

می بــردم و ایشــان بــا تواضعــی کــه داشــتند 

شــوخی  بــا  و  می کــرد  رد  را  عناویــن  ایــن 

می گفــت کــه چــرا بــه مــن ایــن کلمــات را اختصــاص می دهیــد، مــن اســتاد نیســتم، 

هیــچ چیــزی نیســتم و به خاطرایــن تواضــع گاهــی اوقــات آن طــور کــه بایدوشــاید در 

حــق ایشــان برخــورد نشــد و ایــن تواضــع ســبب می شــد که برخی افــراد قــدر و موقعیت 

به خوبــی نشناســند. را  ایشــان 

پشتکارغیرقابلباور

 نکته ســوم که قصد دارم درمورد شــخصیت ایشــان بدان اشــاره کنم، پشــتکار بســیار 

یــاد گاهــی اوقــات غیرقابل بــاور  بــاال و عجیــب ایشــان در کارهــا بــود و ایــن پشــتکار ز

می شــد. تقریبــًا حــدود ۲۰ ســال پیــش بنــده بــا ایشــان در یــک دوره ی آموزشــی بیــرون 

از قــم و در یــک فضــای خوابگاهــی بودیــم، شــب کــه شــد ایشــان بــه خوابــگاه نیامدند، 

فــردا صبــح ایشــان را در کالس پیــدا کردیــم؛ چــون بــا پشــتکار در کالس فعالیــت 

علمــی را ادامــه داده بودنــد تــا شــب شــده بــود و شــب هــم در کالس خوابیده بــود و فردا 

صبــح هــم دیدیــم کــه ایشــان ســر کالس هســتند و ایــن پشــتکار واقعــًا در همــه امــور و 

در همــه کارهــا وجــود داشــت؛ همچنیــن الزمــه ی کارهــای پژوهشــی پشــتکار اســت 

یــادی داشــته باشــد؛ چــون در کارهــای  و پژوهشــگر کســی اســت کــه بایــد پشــتکار ز

، موفقیتــی  یــادی هســت و بــدون پشــتکار علمــی مشــکالت و ســختی های بســیار ز

حاصــل نمی شــود.

بهمباحثعلمِیمستندتوجهویژهداشتند

 نکتــه بعــدی کــه در شــخصیت اســتاد عزیــزم، جنــاب مرحــوم فرج نــژاد وجــود داشــت 

ایــن بــود کــه مــا در مســائل علمــی و بحثــی کــه در خدمــت ایشــان بودیــم، بحــث 

 مباحــث بی ثمــر و 
ً
مربــوط بــه یهــود بــود و چــون در موضــوع بحث هــای یهــود معمــوال

یــاد هســت، یکــی از ویژگی هــای ممتــاز ایشــان در موضوعــات علمی این  غیرعلمــی ز

یــژه داشــتند و از حرف هــای بی دلیــل و  بــود کــه بــه مباحــث علمــِی مســتند توجــه و

بی ســند و بی پایــه خــودداری می کــرد.

صحبت هــای ایشــان همگــی اعتبــار علمی داشــتند و اگر نکتــه ای را مطــرح می کرد، 

ــار و  ــا، آث ــت، کتاب ه ــا اس ــاد و قابل اعتن ــه قابل اعتم ــن نکت ــه ای ــم ک ــن بودی ــا مطمئ م

مقاالتــی کــه ایشــان نوشــتند همــه کارهــای مســتندی هســتند و شــعاری نیســتند و 

ایــن ویژگــی در بیــن یهود پژوهــان بســیار کــم اســت.

ویژگــی دیگــری کــه بنــده کمتــر در بیــن افــراد دیــده بــودم کــه شــاید حاصــل اخــالص 

ــه  ــبت ب ــان نس ــه ایش ــود ک ــژه ای ب ی ــدی و و ــام ج ــود، اهتم ــان ب ــی ایش ــتکار علم و پش

موضــوع شــاگردپروری داشــتند.

کنــد خالصانــه و متواضعانــه عمــل می کردنــد  ایشــان در اینکــه افــرادی را تربیــت 
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خداونــد دل هــای مؤمنــان را به ســوی شــهید 

کــه  اخالصــی  به خاطــر  هــم  آن  ســلیمانی 

داشــت، متوجــه کــرد.«

ــم کــه از نزدیــک یــک  مــن اگــر بخواهــم بگوی

نمونــه ای از ایــن موضــوع را دیــدم در وجــود 

دوســت عزیزمــان و اســتاد بزرگوارمــان آقــای 

فرج نــژاد بــود و واقعــًا ســالمت نفــس، ســالمت 

مالــی، ســالمت اعتقــادی کــه در وجــود ایــن 

کــه از نزدیــک بــا ایشــان  فــرد بــود و کســانی 

ــد آن را درک می کننــد کــه ایشــان چقــدر  بودن

بــا زهــدی کــه داشــت اهــل دنیــا نبــود؛ چــون با 

ایــن حــد از کارهــای علمــی هرکــس دیگــری 

و  ثــروت داشــت  ایشــان  برابــر  بــود چندیــن 

چندیــن برابــر ایشــان پســت و مقــام داشــت؛ 

در  مــا  را  این هــا  از  هیچ کــدام  خــب  ولــی 

ایشــان نمی بینیــم؛ به خاطــر اینکــه کــه ایشــان 

نبــود،  دنیــا  اهــل  و  داشــت  واالیــی  هــدف 

ایــن  اخــالص داشــت و خداونــد هــم مــزد 

جهــاد و ایــن عظمــت علمــی ایشــان را داد و 

ــه  ــان متوج دل هــای مؤمنیــن را به ســوی ایش

کــرد.*

کــه داشــتند را طبقه بنــدی نمی کردنــد و  کوتاهــی نمی کردنــد و علمــی را  و هیــچ 

یــادی را در همــه دوره هــا،  خیلــی بــا ســخاوت در اختیــار همــه قــرار می دادنــد و افــراد ز

قــرار  یافته هــای خودشــان  و  دانــش  در معــرض  و حوزه هــا  دانشــگاه ها  کالس هــا، 

کمتــر  کــه  می دادنــد و هیــچ بخــل علمــی نداشــتند و ازاین جهــت شــاید بگویــم 

ــی از  ــاگردان علم ــی و ش ــادگار علم ــه ی ــد و این هم ــان باش ــل ایش ــی مث ــم کس می بینی

ــا اهمیتــی بــود کــه مــن در ســیره  خــودش به جــا گذاشــته باشــد و ایــن نکتــه بســیار ب

ــدم. علمــی ایشــان دی

اخالصوعظمتجهادی

نکتــه ای هــم کــه برداشــت شــخصی بنــده و محصــول ۲۰ ســال رفاقتــی اســت کــه 

ــا مــن مطــرح  ــا اســتاد داشــتم کــه خیلــی از مســائل شــخصی و خصوصی شــان را ب ب

می کــرد، چــه زمانی کــه بــه منــزل ایشــان می رفتیــم و چــه در مســائل و محافــل علمــی، 

واقعــًا اخــالص و عظمــت جهــادی کــه ایشــان داشــت ســبب شــد کــه پــس از مــرگ 

ایشــان این همــه افــراد تحــت تأثیــر قــرار بگیرنــد.

به هرحــال از دفتــر رئیس جمهــور و شــخص آقــای رئیســی تمــاس بگیرنــد، فرماندهــان 

ســپاه، اســاتید حــوزه علمیــه در همــه ســطوح علمــی، سیاســی، اجرایــی و پیام هــای 

تســلیتی کــه صــادر شــد.دو تــن از نماینــدگان رهبــری در قــم و در یــزد بــر پیکــر ایشــان 

نمــاز خواندنــد کــه این هــا بی دلیــل نیســت؛ انســان های بــزرگ و انســان های خدایــی 

این طــور اثــر وجودشــان در هســتی نمــود پیــدا می کنــد و این طــور دل هــا و قلــوب 

به ســوی آن هــا جــذب می شــود.

، حــاج قاســم ســلیمانی را از نزدیــک ندیده ایــم و اتفاقاتــی   شــاید مــا شــهید عزیز

و  آن تحــوالت  آن جمعیــت،  را درک نکردیــم؛  افتــاد  ایشــان  از شــهادت  بعــد  کــه 

ابــراز احساســات و واکنش هــا را دیدیــم کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: »جهــاد 

ــود و  ــم ب ــم عظی ــاد ه ــزد جه ــود و م ــم ب ــام داد، عظی ــلیمانی انج ــهید س ــه ش ــی ک بزرگ

	 
کــه در شــخصیت اســتاد عزیــزم، جنــاب مرحــوم فرج نــژاد   نکتــه بعــدی 

کــه در خدمــت  ــه مــا در مســائل علمــی و بحثــی  ک ــود  وجــود داشــت ایــن ب

ایشــان بودیــم، بحــث مربــوط بــه یهــود بــود و چــون در موضــوع بحث هــای 

گی هــای   مباحــث بی ثمــر و غیرعلمــی زیــاد هســت، یکــی از ویژ
ً
یهــود معمــوال

علمــِی  مباحــث  بــه  کــه  بــود  ایــن  علمــی  موضوعــات  در  ایشــان  ممتــاز 

ــه  ــند و بی پای ــل و بی س ــای بی دلی ــتند و از حرف ه ــژه داش ــه وی ــتند توج مس

خــودداری می کــرد. صحبت هــای ایشــان همگــی اعتبــار علمــی داشــتند و 

گــر نکتــه ای را مطــرح می کــرد، مــا مطمئــن بودیــم کــه ایــن نکتــه قابل اعتمــاد  ا

و قابل اعتنــا اســت.
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شــیوه  آن  بــه  خانواده شــان  و  فرج نــژاد 

تنهــا  را  مــا  و  کردنــد  رحلــت  مظلومانــه 

و  جهــادی  و  انقالبــی  تفکــر  و  گذاشــتند 

گذاشــتند. تنهــا  را  جهــادی  نیروهــای 

کــه خداونــد متعــال بــه اخــالص  امیــدوارم 

پیــش عطــا کنــد  ــزرگ برکــت بیش از آن مــرد ب

ایشــان و همراهــان  و شــاگردان و دوســتان 

آن راه ادامــه  ایشــان پرانرژی تــر و پربرکت تــر 

توســعه  را  مســیر  آن  امیدوارانه تــر  و  دهنــد 

دهنــد کــه شــادی روح آن بــزرگ در قطعــًا در 

همیــن اســت، خداونــد متعــال روح مطهــر 

آن مــرد بــزرگ علمــی و جهــادی مخلــص و 

خانــواده محتــرم و فرزندشــان را بــا اولیــا الهــی 

محشــور کنــد و بــه مــا هــم توفیــق دهــد کــه راه 

آن مــرد بــزرگ را باقــدرت و اســتقامت و قــوت 

ادامــه دهیــم.*

متأســفانه آشــنایی بنــده بــا اســتاد فــرج نــژاد انــدک اســت آن گونــه کــه بایدوشــاید 

نتوانســتم از ظرفیت هــای علمــی و اخالقــی و معنــوی ایــن مــرد بــزرگ اســتفاده کنــم، 

شاید چهار یا پنج جلسه بنده توفیق داشتم که در محضر ایشان باشم و گفتگویی 

داشــته باشــیم و حقیقتــًا از اخالقیــات شــاخص ایشــان ایــن بــود که هرکســی در اولین 

ــا یــک مــرد  ــا ایــن مــرد بــزرگ متوجــه می شــد کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه ب مواجهــه ب

خاکــی یــک مــرد مخلــص یــک مــرد جهــادی و یــک تفکــر اســتراتژیک مواجــه اســت 

علی رغــم خاکــی بــودن ســادگی و تواضــع فوق العــاده ای کــه داشــت و خــود را چیــزی 

به حســاب نمــی آورد امــا یــک تفکــر اســتراتژیک و راهبــردی داشــت در هــر موضوعــی 

کــه وارد گفت وگــو می شــد جنــس حرف هایشــان متفــاوت بــود در ایــن پنــج جلســه ای 

کــه بنــده توفیــق داشــتنم در مؤسســه امــام خمینــی و در مرکــز پژوهش هــای اســالمی 

صداوســیمای قــم محضــر ایشــان باشــم این گونــه احســاس کــردم و حقیقتــًا از رحلــت 

ــر شــدم حتــی قبــل از اینکــه متوجــه  ــه ایشــان متأث ــزرگ و رحلــت مظلومان ایــن مــرد ب

بشــوم ایــن حادثــه مربــوط بــه ایشــان اســت و زمانــی شــنیدیم این چنیــن تصادفــی در 

قــم رخ داده گویــا یک بخشــی از قلبمــان تــکان خــورد.

 حقیقتــًا گویــا یــک مصیبتــی بــر قلــب مــا وارد شــد کــه احســاس کردیــم یــک حادثــه 

غیرعــادی رخ داده لــذا دائمــًا ایــن اتفــاق را رصــد می کــردم کــه متوجــه شــدیم اســتاد 

یک مرد مخلص و جهادی
با تفکر استراتژیک

سخنرانیحجت االسالم والمسلمین
دکتر احمدحسین شریفی

عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

در باب رحلت استاد فرج نژاد
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فرج نژاد، آینده نگری شایسته ای داشت

سخنراین حجت االسالم و املسلمنی دکتر ابوالفضل ساجدی 
استاد کالم و فلسفه دین مؤسسه آموزیش و پژوهیش امام مخیین )ره( 
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در ابعــاد علمــی و هــم در ابعــاد اخالقــی و هــم 

در دغدغه منــدی و کوشــش و تــالش مســتمر 

و خســتگی ناپذیری کــه داشــتند واقعــًا جــای 

و  دانشــجویان  و  جوانــان  بــرای  الگوگیــری 

طــالب اســت، ایشــان در شــب عیــد قربــان 

یــارت حضرت  بعــد از دعــای عرفــه و بعــد از ز

معصومــه )ســالم اهلل علیها( بــا یــک آمادگــی 

روحــی خیلــی خوبــی بــه لقــاءاهلل پیوســتند، 

و  یــم  بگیر درســی  بایــد  می کنــم  گمــان 

ــه و دغدغه منــد در مســیر  کســانی کــه غریبان

شــناخت ابعــاد جنــگ نــرم در ایــن دنیــای 

ــا تمــام  بســیار پیچیــده حرکــت می کننــد و ب

وجــود ســرمایه گذاری می کننــد را بشناســیم 

و کمک و پشــتیبانی کنیم، این پشــتیبانی ها 

بایــد بیشــتر باشــد این هــا جایــی نــدارد چــون 

آغــاز راه هســتند، نبایــد کســی مجبــور باشــد 

ماشــین خــودش را بفروشــد و ایــن ســختی ها 

یــم از ابعــاد  را تحمــل کنــد. بایــد درس بگیر

و  ایشــان  اجتماعــی  و  علمــی  و  اخالقــی 

هــم پیامــی باشــد بــرای مســئولین مــا و بــرای 

کســانی کــه پشــتیبان تحقیــق و پژوهــش در 

کشــور هســتند تا این اشــخاص را شناســایی 

میــدان  و  کننــد  کمــک  بیشــتر  و  کننــد 

ــرای پیشــرفته همــه جنبــه راهــی  دهنــد، مــا ب

یــم جــز از طریــق ایــن جوانــان و از طریــق  ندار

کمک کــردن بــه ایــن نیروهــا، ایــن اشــخاص در 

جامعــه مــا هســتند امــا مــا بایــد برویــم و آنهــا را 

شناســایی کنیــم.

 انشــاء اهلل کــه خداونــد ایشــان را کــه در ایــن 

ــا امــام حســین  روز عزیــز از ایــن دنیــا رفتنــد ب

و  ایشــان  درجــات  بــه  و  کنــد  محشــور 

خانواده شــان بیفزاینــد و بازمانــدگان ایشــان را 

هــم صبــر جلیــل عنایــت بفرمایــد.*

یــادی  دکتــر فرج  نــژاد چهــره مظلــوم ناشــناخته بودنــد، ایشــان بــا یــک دغدغــه بســیار ز

بــرای اصــالح جامعــه و بــرای حرکــت انقالبــی کشــور و بــرای کشــف توطئه هایــی کــه در 

پــس پرده هــا نهفتــه اســت و بــرای شــناخت غــرب و طرح هــای دشــمنان مــا مطالعــات 

بســیار دقیــق و گســترده ای داشــتند باهمــت بســیار بلنــدی کــه در ایــن مســیر بــه خــرج 

می دادنــد. واقعــًا گمــان مــن ایــن اســت کــه دربیــن طــالب و دانشــجویان کمتــر کســی 

بــه دنبــال پاســخ ســؤاالتی بــود کــه ایشــان دنبالــش بودنــد ازاین جهــت مــا خلــع ایشــان را 

واقعــًا احســاس می کنیــم چــون ایشــان آغــاز راه بــود البته سال هاســت شــروع کردند ولی 

یــادی در مســیر داشــتند و تــازه می خواســتند کارهایشــان را عرضــه  هنــوز مشــکالت ز

کننــد و مــن شــنیدم ایــن حادثــه هــم کــه برایشــان اتفــاق افتــاده ایشــان بــا موتــور بودنــد و 

زن و بچه شــان را بعــد از دعــای عرفــه بــه منــزل می بردنــد.

واقعــًا شــب و روز نمی شــناختند و فکــر نمی کنــم اهــل چنــدان اســتراحتی هــم 

، فعــال، دغدغه منــِد نســبت بــه وضعیــت فکــری فرهنگــی  بودنــد، ایشــان جوانــی پــرکار

سیاســی و اجتماعــی جامعــه و آینــده انقالب بودند؛ آینده نگری شایســته ای داشــتند 

کــه حقیقتــًا خلعــش را مــا احســاس می کنیــم. 

چــه خــوب اســت کــه طــالب عزیــز مــا این گونــه در عرصه هایــی کــه کمتــر کســانی 

یــادی  وارد آنهــا می شــود بیاینــد و خلــع ایشــان را پــر کننــد، در حــال حاضــر مــا افــراد ز

یــم کــه تحقیــق می کننــد و کار می کنــد ولــی در خصــوص مباحــث هنــر و رســانه و  دار

یــم و لــذا ایشــان هــم در بعــد علمــی یک رشــته  این گونــه پیگیری هــای علمــی کمتــر دار

کــه  کــرده بودنــد و تحقیــق و پژوهــش را در موضوعــی قــرار داده بودنــد  را انتخــاب 

بســیار موردنیــاز بــود و هــم در ایــن مســیر بــا اخــالص و تواضــع فوق العــاده ای حرکــت 

می کردنــد و از هرجایــی کــه می شــد اســتفاده کــرد ســعی می کردنــد حضــور پیــدا کننــد 

امــا تقدیــر الهــی این گونــه رقــم خــورد، ولــی واقعــًا جــای ایشــان بســیار خالــی اســت. هــم 
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فرج نژاد، به مؤلفه های الهیاتی تسلط داشت

شرفالدین گفتوگوبادکترسیدحسین
استادمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(
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مقدمه

جهــاد در راه خــدا یکــی از توفیقاتــی اســت کــه 

در هــر جایــگاه و شــأنی کــه باشــد نصیــب هــر 

کســی نمی گــردد، جهــاد گاهــی جهــاد نظامــی 

در برابــر دشــمنان خداســت، امــا گاهــی جهــاد 

فرهنگــی، علمــی، فکــری و اندیشــه ای اســت 

جهــاد  بــارز  مصــداق  نــژاد  فــرج  مرحــوم  کــه 

روز درگیــر  بــود و شــبانه  فرهنگــی و علمــی 

بــود.  خــود  تحقیقــی  و  علمــی  برنامه هــای 

نشــریه تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن 

ســیره علمــی اســتاد محمــد حســین فــرج نــژاد 

گفتگویی را با دکتر سیدحســین شرف الدین 

امــام  پژوهشــی  و  آموزشــی  مؤسســه  اســتاد 

خمینــی )ره( انجــام داده اســت، در ادامــه متن 

ــم می گــردد. ایــن گفتگــو تقدی

خــردورزی: آشــنایی تان بــا اســتاد فرج نــژاد از  	

کجــا و چگونــه بود؟ 

مــن از ســال ۸۸ در یــک جلســه نقــد فیلــم بــا 

موضــوع دیــن در ســینما بــا ایشــان آشــنا شــدم، 

ــی  ــه در ســال های متوال ایــن آشــنایی کــه البت

ادامه داشــت و گاه گاهی با هم در موضوعات 

علمــی و حوزه هایــی کــه موردعالقــه مشــترک 

هــر دو مــا بــود مباحثــی داشــتیم، در رســاله 

دکتــری ایشــان، بنــده به اتفــاق یکی از دوســتان 

نقــش مشــاوره و راهنمــا را داشــتیم، در ایــن 

رســاله هــم موضــوع منتخب ایشــان ســینمای 

دینــی بــا محوریــت یهود یا چهره ی ســینمایی 

کیــد و تمرکــز  صهیونیســم بــود کــه بنــا بــود بــا تأ

بــر یک ســری از نمونــه فیلم هایــی، ایــن کار را 

متفاوت تــر از کارهایــی که تاکنــون عرضه کرده 

بــه ســامان برســاند کــه متأســفانه نشــد و رســاله 

ایشــان بــه مرحلــه دفــاع نرســید و در فرجــه رفــع 

ایــرادات هیئــت داوران بــود کــه پرونــده حیــات ایشــان هم بســته شــد.

 در خصوص  فعالیت های علمی استاد فرج نژاد توضیح دهید. 	
ً
خردورزی: لطفا

حــوزه کار و فعالیــت جنــاب فرج نــژاد مشــخصًا در ســینما و به ویــژه موضــوع یهودیت و 

مســیحیت در ســینمای هالیوود بود، البته در ادامه ایشــان به مطالعه بوئیزم و تائوئیزم 

ــینمای  ــه س ــژه ب ــرقی و به وی ــان ش ــی ادی ــیوس و به طورکل ــن کنفوس ــینتوئیزم و آیی و ش

چیــن و کــره ابــراز عالقــه می کــرد و بــا همیــن کتابــی کــه تحــت عنــوان ســینمای دینــی 

در غــرب و شــرق منتشــر کــرد مشــخص اســت کــه عالقــه پژوهشــی ایشــان در ایــن 

حوزه هایــی کــه عــرض کــردم و به صــورت فعلیــت یافتــه می باشــد، بعضــی از ایــن 

مقــاالت را دکتــر فــرج نــژاد شــخصًا و بعضــی از آن هــا را بــا همــکاری دوســتان و البتــه بــا 

یت خودشــان نوشــتند. دین اساســًا در ســینما برای ایشــان موضوعیت داشــت  محور

و معتقــد بودنــد عــالوه بــر ســینما محصــوالت فرهنگــی دیگری مثل انیمیشــن، رمــان و 

حتــی موســیقی را هــم می شــود به نوعــی بــا همــان سیاســت های ســینما تعقیــب کــرد 

اگرچــه ورودشــان بــه ایــن عرصــه ابتدایــی بــود و البته شــاید دوســتان و شــاگردان ایشــان 

بتواننــد ایــن خــط پژوهشــی را بــا همیــن گســتره ادامــه دهنــد.

خردورزی: ویژگی های کاری استاد فرج نژاد چگونه بود؟ 	

ــژاد ویژگی هایــی را داشــتند کــه البتــه متخصــص  ــه لحــاظ ویژگــی کار مرحــوم فرج ن ب

هــر حــوزه ای بایــد در ایــن بــاره قضــاوت کننــد ولــی ایشــان بــه ابعــاد و مؤلفه هــای 

یخــی و فــراز و فرودهــای ادیــان و همچنیــن به فرقه ها مکاتب  الهیاتــی، درون متنــی، تار

و انشــعابات درونــی آن هــا توجــه داشــتند یعنــی محققــی نبــود کــه صرفــًا بــه بازنمایــی 

سینما توجه کند بلکه به ابعاد مختلف آن ها توجه داشت، البته یهود و مسیحیت 

یــخ حیاتشــان فــراز و فرودهایــی داشــته اند و فرقه هــا و مکاتبــی از دل ایــن  در طــول تار

ادیــان ســر برآورده انــد کــه هــر کــدام ویژگی هــا و مختصــات اطالعاتــی خاصــی را دارنــد 

ــًا جنبــه  و اینکــه ســینما اساســًا کــدام یــک از آن قرائت هــا را انعــکاس می دهــد صرف

ســینمایی نــدارد و شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه ایشــان بــه مطالعــه تفصیلــی ادیــان در 

دوره دکتــری روی آوردنــد و قصــد داشــتند اطالعاتشــان را در ایــن بخــش قوی تــر کنند، 

بنابرایــن اســتاد فــرج نــژاد فقــط فضــل رســانه ای و ســینمایی نداشــتند و بــه جنبه هــای 

درونمایــه ای ادیــان هــم توجــه داشــتند.

همچنیــن ایشــان بــه تبییــن علــت و چرایــی تحــوالت دیــن یهــود توجــه داشــتند کــه 

عوامــل درون دینــی و بــرون دینــی در ایــن تحــوالت بــه چــه میــزان مؤثــر بودنــد یعنــی ایــن 

کــه مثــالً تحــول اعتقــادی در یهــود چــه تأثیراتــی در وضعیــت بعــدی ایــن آییــن در طول 

یــخ داشــته اســت. تار
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و پنهانــی را کــه ایــن محصــوالت ســینمایی 

را در جهــت اغــراض خــاص تولیــد و عرضــه 

می کنــد افشــاگری کنــد. ایشــان در همــه ایــن 

عرصه هــا بــه خالقیت هایــی رســیده بــود و  

یــادی از ایشــان نگذشــته بــود  بــا اینکــه ســن ز

ولــی به دلیــل تمرکــز و عالقــه شــدیدی کــه بــه 

کارش داشــت بــه رغــم بــی مهری هایــی کــه در 

حــوزه و جاهــای دیگــر می دیــد ولــی بــه کارش 

ــه  ــود ب ــود و همیــن باعــث شــده ب عالقمنــد ب

خالقیت هایــی برســد.

خــردورزی: بــرای نکتــه پایانــی اگــر صحبتی  	

هســت بفرمایید.

شــنیدم  ایشــان  از  بــار  چندیــن  بنــده  بلــه 

عنــوان  تحــت  کــرده ام  ابــداع  را  روشــی  کــه 

روش »فنی حکمــی« و معتقــد بــود کــه ایــن 

روش یــک روش کیفــی مناســبی اســت کــه 

می توانــد بــرای تحلیل این قبیــل آثار فرهنگی 

و ســینمایی مناســب باشــد و معتقــد بــود 

کــه مــن ایــن روش را تاکنــون بارهــا بــه محــک 

آزمــون گذاشــتم و وجــوه برتــری و قوتــش را در 

مقایســه بــا ســایر روش هــای کیفــی عرضــه 

شــده بــه اثبــات رســانده ام کــه ایــن ادعــا هــم 

می توانــد توســط دوســتان و شــاگردان وی بــه 

محــک آزمــون گذاشــته شــود و اگــر نــوآوری و 

ــان  ــام ایش ــه ن ــت ب ــر اس ــت بهت ــی اس خالقیت

از  مجــددًا  پایــان  در  شــود.  عرضــه  و  ثبــت 

و  رحمــت  ایشــان  بــرای  متعــال  خداونــد 

رضــوان را مســئلت دارم، شــاید هیــچ وقــت 

مــا فکــر نمی کردیــم کــه مجلــس ختــم مرحــوم 

تجمــع  بــرای  محفلــی  و  ســوژه  نــژاد  فــرج 

ابعــاد  از  بخواهنــد  تــا  باشــد  وی  دوســتان 

او ســخن بگوینــد .* مختلــف شــخصیتی 

مرحــوم آقــای فــرج نــژاد بــا تحلیــل محتــوا و روایت هــای  برجســته ترین فیلم هــای 

ســینمایی عرضــه شــده می پرداختنــد و می گفتنــد کــه مــن بعضــی از ایــن فیلم هــا را 

چندیــن مرتبــه بــا دقــت و حوصلــه و گاهــی بــا زبــان اصلــی دیــده ام و پــس از آن ســعی 

می کــرد بــه نحــوه انعــکاس و بازنمایــی عقایــد، آموزه هــا، اســطوره ها و چهره هــای 

الگویــی ایــن ادیــان یعنــی پیامبــران و اولیــای الهــی در ســینما بپــردازد همچنین ایشــان 

بــه نحــوه ی شــخصیت پردازی، نشانه شناســی، نماد شناســی و اســتخراج پیام هــای 

عاشــقانه و پنهــان ایــن فیلم هــا توجــه داشــتند و همچنیــن بــه القائــات تلویحــی ایــن 

فیلم هــا به ویــژه موضــوع اسالم هراســی، عرب هراســی، مسلمان هراســی و ایران هراســی 

توجــه می کــرد و در کل به دنبــال کشــف اهــداف و اغــراض صهیونیســت بین الملــل از 

تولیــد و عرضــه ایــن آثــار بــه جهــان بــود. بســیاری از دوســتان مرحــوم آقــای فــرج نــژاد را بــه 

ســوگیری و پیش داوری و اینکه ایشــان بررســی این آثار را با ذهنیت توهم توطئه پیش 

یــاد ایشــان در دفــاع از  می بــرد متهــم می کردنــد، شــاید ایــن اتهــام واهــی باشــد امــا عالقــه ز

تعالیــم الهــی و تحریفاتــی کــه در ســینما اتفــاق می افتــاد و در کل غیــرت دینــی، ایشــان 

را به ســمت و ســویی می بــرد کــه گاهــی از ایــن ســوگیری های آشــکار هــم در کارهــای 

علمــی و هــم در اظهــار نظر هایشــان می دیدیــم و شــاید ایــن موضــوع از موضــع کالمــی 

 نمی توانیــم خیلــی راحــت از کنــار بحث هــای 
ً
مــا طلبه هــا حکایــت دارد کــه معمــوال

یــم و صرفــًا بــه جنبه هــای علمــی و روایــت ایــن ابعــاد توجــه کنیــم. علمــی بگذر

 

خــردورزی: اســتاد فرج نــژاد در بحث هــای انتقــادی در حوزه هــای مختلــف کاری  	

چگونــه عمــل می کردنــد؟

در واقــع مواجهــه ایشــان در همــه ی بخش هــا انتقــادی بــود البتــه شــاید بــه دلیــل 

گســتردگی کار ایــن ویژگــی در برخــی از عرصه هــا برجســتگی مــورد انتظــار را نداشــت 

ولــی حقیقتــًا ایشــان ایــن گونــه بودنــد یعنــی مواجهــه انتقــادی با این آثــار به لحــاظ ابعاد 

محتوایــی و الهیاتــی مثــالً آمــوزه شــیطان در قرائت های رایج ســینمایی از تعالیم یهود 

و مســیحیت، کــه ایشــان معتقــد بودنــد کــه دســت خوش تحریــف شــده اســت، البتــه 

بــا ارجــاع بــه الهیات اســالمی و شــناختی که از معارف اســالمی داشــت معتقــد بود که 

ایــن تصویــری کــه از شــیطان ارائــه می شــود بــا قــرآن و با متون پیشــین این ادیان تناســب 

نــدارد و در واقــع انحــراف اتفــاق افتــاده و آن چیزی که در ســینما انعکاس پیدا می کند 

یباشــناختی محصــوالت  شــکل تحریــف شــده اســت. همچنیــن بــه ابعــاد هنــری و ز

ســینمایی توجه داشــتند و به ویــژه بــا بهره گیــری از روش نشانه شناســی و زبان شناســی 

و در ایــن زمینــه هــم کارهــای درخــوری انجــام داده بودنــد، همچنیــن بــه ابعــاد و عناصر 

یــک هدایت گــر  پیرامتنــی و فرامتنــی یعنــی جریانــات و اغــراض سیاســی و ایدئولوژ

کــه از نظــر ایشــان مغفــول نبــود می پرداختنــد و ســعی می کردند دســت های آشــکار 
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اســتاد محمدحســین فرج نــژاد ســینما را بــا 

یــس می کــرد.  یــِخ هنــر تدر یــِخ فلســفه و تار تار

ــه از کانــت و هــگل، بلکــه  غرب شناســی را ن

میــالدی   500 ســال  آنگلوساکســون های  از 

آغــاز می کــرد و بــرای تبییــن موقعیــت کنونــی 

یتن هــای  پیور کنشــی  تحلیــل  از  آمریــکا، 

نــگاه  نــوع  و  آمریــکا  بــه  اروپایــی  مهاجــر 

می کــرد.  آغــاز  گــروه  ایــن  انحصارگرایانــه 

ــی  ــر کشــتار میلیون ــکا را مبتنــی ب تمــدن آمری

سرخ پوســتان بومــی آمریــکا تحلیــل می کــرد و ســپس رد پــای ایــن نــگاه نژادپرســتانه را 

در آمریــکای امــروز و نــوع کنش هــای سیاســی - اقتصــادی آن دنبــال می نمــود. نشــریه 

تخصصــی خــردورزی باهــدف تبییــن ســیره علمــی و عملــی اســتاد محمدحســین 

فرج نــژاد گفتگویــی را بــا حجت االســالم و المســلمین قاســم روان بخــش عضــو هیــأت 

علمــی موسســه آموزشــی امــام خمینــی )ره( انجــام داده اســت، در ادامــه متــن ایــن 

گفتگــو تقدیــم می گــردد.

خردورزی:  دکتر فرج نژاد را از کجا و چگونه فردی می شناختید؟ 	

مرحــوم دکتــر فرج نــژاد یــک طلبــه فاضــل و به معنــای واقعــی از جملــه نخبــگان کم نظیــر 

حــوزه بــه حســاب می آمدنــد. در یزد هم ایشــان در مدرســه اســتعدادهای درخشــان مقام 

گفت وگو باگفت وگو باحجت االسالم والمسلمینحجت االسالم والمسلمین

قاسم روان بخشقاسم روان بخش    
عضو هیأت علمی موسسه آموزشی امام خمینی )ره( عضو هیأت علمی موسسه آموزشی امام خمینی )ره( 

فرج نژاد،
نخبه ای کم نظیر بود
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یشــه  ایــران را جــدی پیگیــری می کردنــد و ر

نفــوذ در داخــل کشــور را مربــوط و منــوط بــه 

راکفلــر می دانســت. در زمینه هــای مختلــف 

مافیاهایــی کــه وجــود داشــت را بررســی کــرده 

کــه  اقتصــادی  مافیــای  به خصــوص  بــود 

ــت. ــرف داش ــان ح ــاره بیشترش درب

ــژاد در  	 ــر فــرج ن خــردورزی: خاطــره ای از دکت

ذهــن داریــد؟

 حــوزه بــه نخبــگان خــود وابســته اســت و یــک 

نخبــه علمــی ماننــد دکتــر فرج نــژاد بــا ایــن 

همــه مجاهــدت و اندوخته هــای علمــی از 

امکانــات بســیاری بــه دور بودنــد. آیــا حــوزه 

نبایــد بــرای نخبــه ای مثل ایشــان هزینه کند؟ 

حــوزه علمیــه چقــدر بایــد هزینــه کنــد کــه 

نخبــه ای مثــل ایشــان را دوبــاره پــرورش دهد تا 

در رشــته ها و مســائل مختلــف ورود جــدی 

و انقالبــی کنــد؟ متأســفانه مســئوالن حــوزه 

ــه اینطــور افــراد بی اعتنــا هســتند. نســبت ب

ایشــان اگــر پولــی به دســت می آوردنــد خــرج 

بــرای  را  طلبه هــای فقیــر می کردنــد و همــه 

خــود برنمی داشــتند. ایشــان بســیار مخلــص 

تکلیــف  و  وظیفــه  جــز  دنیــا،  تــارک  و  بــود 

همچنیــن  و  نمی شــناخت  را  چیــز  هیــچ 

امــا  بــود؛  یســت  ساده ز و  متواضــع  بســیار 

کــم علم تــر از  یــا  کــه هم پایــه  بعضــی دیگــر 

ایشــان هســتند بــا چــه ســر و صدایــی زندگــی 

می کننــد.

بــرای اقــوام، آشــنایان، دوســتان و شــاگردان 

از  و  بــود  ســنگین  بســیار  داغ  ایــن  ایشــان 

می خواهیــم،  آنــان  بــرای  را  صبــر  خداونــد 

ان شــاءاهلل خســارت وارده به حوزه و دانشــگاه 

کنــد.* را خــود خداونــد جبــران 

برتــر اســتان را کســب کــرده بودنــد؛ فــردی باهــوش، نخبــه و دارای اســتعدادهای متفاوتــی 

بــود. از طرفــی عــالوه بــر این هــا ایشــان فردی بســیار ســخت کوش بــود، برای خدمــت زمان 

نمی شــناخت و گاهــی شــب تــا صبــح مشــغول تــالش و مجاهــدت بود.

خردورزی: از جمله فعالیت های مهم دکتر فرج نژاد عنوان می فرمایید؟ 	

ــر  ــادی را در سراس ی ــای ز ــود. جوان ه ــروری ب ــم نخبه پ ــان ه ــای ایش ــی از فعالیت ه  یک

کشــور به خصــوص در دانشــگاه ها شناســایی می کــرد و بــا آن هــا جلســات مختلفــی 

می گذاشــت، همچنیــن در قــم یــک جمــع نخبگانــی نیــز از جــوان بــا اســتعداد ایجــاد 

کــرده بودنــد و بــا آن هــا فعالیت هــای مختلفــی داشــتند.

ایشــان بــرای رهبــر معظــم انقــالب واقعــًا یــک افســر جنــگ نــرم بــود و دائمــًا بــه جامعــه 

بصیــرت بخشــی می کــرد، چــه در ســخنرانی ها و کالس هــا و چــه بــا قلــم و کتاب هایــی 

کــه در ایــن زمینه هــا نوشــتند. یکــی از ایــن روشــنگری ها موضــوع جریــان اصالحــات 

آمریکایــی بــود کــه کامــالً ایــن موضــوع را بــرای مــردم و نخبــگان شــکافت و ســال ها در 

ایــن زمینــه قلم زدنــد و ســخنرانی می کردنــد.

خــردورزی: از فعالیت هــای مرحــوم فــرج نــژاد در حــوزه جریان شناســی چقــدر اطــاع  	

داشتید؟

جریان شناســی از جملــه ویژگی هــای شــاخص دکتــر فــرج نــژاد بــود. همچنیــن مرحــوم 

فرج نــژاد جریان هــای داخلــی حــوزه را بــه خوبــی دنبــال کرده بــود و آن ها را می شــناخت. 

یــادم هســت در آخریــن دیــدار بــا ایشــان مصاحبــه ای داشــتیم و جریــان شناســی مرکــز 

ادیــان را بازگــو می کردنــد کــه بــه چــه روشــی در حــوزه فعالیــت دارنــد و از کجــا ورود 

کرده انــد و خــط می گیرنــد. ایــن مرحــوم بــه همــه این هــا اشــراف کامــل داشــتند.

خــردورزی: دربــاره فعالیت هــای دکتــر فــرج نــژاد در مؤسســه امام خمینــی )ره( توضیح  	

می دهیــد؟

ایشــان عضــو کانــون طلــوع مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی )ره( بودنــد و 

ــم. یکــی از جهادهــای ســنگین  ــون اســتفاده می کردی ــات ایشــان در کان گاهــی از بیان

یــادی  ایشــان راجــع  بــه بحــث برجــام و پشــت پرده هــای آن بــود کــه روشــنگری های ز

انجــام دادنــد و بــا دوستانشــان کتابــی هــم در ایــن زمینــه نوشــته اند. یــک کار خیلــی 

مهمــی کــه آن مرحــوم انجــام دادنــد تمرکــز بــرروی مســئله صهیونیســم و صهیون پژوهی 

بــود. تقریبــًا تمــام فیلم هایــی کــه آمریکایی هــا و صهیونیســت ها می ســاختند و در 

آن مســأله ای وجــود داشــت را ایشــان تماشــا می کردنــد و آن هــا را نقــد می کــرد. ایشــان 

یشــه های نفــوذ صهیونیســت در داخــل کشــور و نفــوذ یهــود و اســتکبار در  بررســی ر
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بــرای  فرج نــژاد  حســین  محمــد  اســتاد 

دغدغــه  اســالمی«  »تمــدن  شــکل گیری 

داشــت و ســعی می کــرد بــا شناســایی میــدان 

خاورمیانــه  بین الملــل،  الیه هــای  در  عمــل 

علمــی  و  نظــری  نیازمندی هــای  ایــران،  و 

کــرده و  شــکل گیری تمــدن اســالمی را پیــدا 

چالش هــای نظــری آن را پاســخ دهــد. نشــریه 

تخصصــی خــردورزی بــا هــدف تبییــن ســیره 

حســین   محمــد  اســتاد  عملــی  و  علمــی 

و  حجت االســالم  بــا  را  گفتگویــی  فرج نــژاد 

المســلمین دکتــر محمدعلــی لیالــی، عضــو 

هیــأت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و معــارف 

گفتگــو تقدیــم می گــردد. اســالمی انجــام داده اســت، در ادامــه متــن ایــن 

خردورزی: به عنوان نخســتین ســؤال درباره ســبک زندگی اســتاد فرج نژاد توضیحاتی  	

ارائه بفرمایید.

مــا توفیــق داشــتیم 10 ســال در فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی، برگــزاری کالس هــا و 

همفکری هــا در کنــار هــم باشــیم. مرحــوم فرج نژاد یک اســوه و الگــو برای فعالیت های 

فرهنگــی به معنــای عــام بــود. کســی بــود کــه دغدغــه و درد دیــن و دیانــت، فرهنــگ و 

اندیشــه داشــت. ایشــان بســیار پرتوان، پرکار و پرتالش بود. شــاید بخواهیم تعبیر کنیم 

کــه ایشــان هیچــگاه از کار خســته نمی شــد و خســتگی را خســته می کــرد. شــبانه روز 

، از همایشــی بــه همایــش دیگــر و از  نمی شــناخت، از جلســه ای بــه جلســه ای دیگــر

کالســی بــه کالس دیگــر می رفــت.

نمی خواهــم حمــل بــر غلــو کنــم ولــی جریان هــای انقالبــی کمتــر ماننــد دکتــر فــرج نــژاد 

فرج نژاد، خستگی را خسته می کرد

گفت  و گو با حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدعلی لیالی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی 
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در  کــه  هرچنــد  شــتافت.  خــدا  به رحمــت 

کتــاب  چندیــن  زندگی شــان  همیــن  طــول 

ــود به جــای گذاشــت.  ــری را از خ ــور و مؤث قط

حیــات  ادامــه  بــا  می توانســت  کــه  هرچنــد 

عرصه هــای  در  را  مختلفــی  آثــار  خــودش 

فلســفه،  اندیشــه،  حکمــت،  مختلــف، 

سیاســت، اجتمــاع، اقتصــاد و فرهنــگ بــا 

نــگاه نقــد جریــان لیبرالیســم در عرصه هــای 

ــر و رســانه  سیاســت، فرهنــگ، اجتمــاع، هن

داشــته باشــد.

در کنــار عظمــت علمــی آقــای دکتر فرج نــژاد، 

یســتی ایشــان قابــل توجــه بود. بســیاری  ساده ز

از مــوارد در جلســاتی کــه برگــزار می کــرد، اکثــر 

مــوارد بــا موتــور خــودش می آمــد و می رفــت. 

کــه  کســی اصــالً نمی دانســت در جلســاتی 

برگــزار می شــود، اســتاد کالس ایشــان اســت! 

در زندگــی شــخصی هــم شــنیده اید کــه کمتــر 

چهــره ای پیــدا می شــد کــه بــا ایــن افــق فکــری 

و ایــن تــوان علمــی، چنیــن وضــع زندگــی را 

داشــته باشــد.

مرحــوم فــرج نــژاد بــرای ایــن دنیــا نبــود و گاهــی 

اوقــات بــه جزئی تریــن مســائل دنیایــی نیز فکر 

نمی کــرد، هرچــه کــه بــود و هــر چــه کــه داشــت 

بــدان  کــه  اندیشــه ای  و  بــرای عرصــه تفکــر 

اعتقــاد داشــت هزینــه می کــرد. حتــی پولــی 

کــه بــرای ماشــین جمــع کــرده بــود را مــی داد تــا 

کتاب هایــش را چــاپ کنــد.

درگذشــت مرحــوم فرج نــژاد ضایعــه ســنگینی 

بــود. جریــان مؤمــن انقالبــی، یکــی از ســربازان 

و افســران شــجاع خــط مقــدم عرصــه تفکــر 

یــم خداونــد  خــودش را از دســت داد. امیدوار

عنایــت بفرمایــد تا جــای مرحــوم فرج نژادهــا را 

بــرای مــا پــر کنــد.*

پــرکار و پــر تــالش و در عیــن حــال دلســوز و دردمنــد به خــود دیــده اســت. دکتــر فرج نــژاد 

عرصه  هــای مختلفــی از شــناخت رســانه و این کــه روایــت مــا در برخــورد بــا پدیده هــا 

بایــد اول روایــت و صحیــح باشــد. ایشــان از معــدود افــراد صاحب نظــر در روایــت 

رســانه ها بود. در عین حال تســلطی که در مبانی صهیونیسم شناســی داشــت و وقت 

و عمــر خــود را بــرای شــناخت صهیونیســم، اهــداف و ســاختار های صهیونیســتی در 

هژمونــی ســلطه و تســلط جریــان صهیونیســت بــر فرهنــگ، تکنولــوژی، فیلم، ســینما، 

هنــر و ... گذاشــته بــود.

قــدرت دســت های  و  قــوت  ایــن  بــا  کــه  بــود  افــرادی  معــدود  از  نــژاد  فــرج  مرحــوم 

صهیونیســت را در عرصه هــای مختلــف می خوانــد و می دیــد و بــه بقیه نشــان مــی داد. 

آقــای دکتــر فرج نــژاد تنهــا بــود، دغدغه منــد بــود، گاهــی اوقــات درد و دل هــای بســیاری 

داشــت کــه دنیایــی و مرتبــط بــا زندگــی دنیایــی نبــود، بلکــه درد هــای او درد دیــن و 

دیــن داری و دیانــت بــود. او به خوبــی جریان نفوذ دشــمن را می شــناخت. کمتــر افرادی 

ماننــد دکتــر فــرج نــژاد جریان هــای نفــوذی و جریان هــای لیبرالیســم را در عرصه هــای 

مختلــف فرهنــگ، سیاســت، اجتمــاع، اقتصــاد و ... را می شناســند.

خردورزی: پیرامون وجه تربیتی مرحوم فرج نژاد نکته ای دارید؟ 	

عجیــب اســت کــه در نظــام تعلیــم و تربیــت و شــاگردپروری کــه مرحــوم فــرج نــژاد 

داشــت، شــاگردانی از دوره ابتدایــی تــا دبیرســتان، تــا دانشــجو و حتــی طــالب حضــور 

داشــتند. مرحــوم فــرج نــژاد همــه ایــن افــراد را چــه از ابرکــوه و ... مــی آورد قــم در کارگاه هــا و 

کیــد ایشــان بــر نظام تربیتــی در آمــوزش و پرورش  همایش هــا و جلســات کار می کــرد. تأ

بســیار عجیــب بــود. مرحــوم فــرج نــژاد تنها برای ســطوح عالی حــوزه و یا دانشــجویان در 

یــس کنــد. اگر کتاب رســانه و صهیونیســم  مقطــع کارشناســی یــا ارشــد و یــا دکتــری تدر

ایشــان بــرای کارهــای تخصصــی بــود؛ امــا در بحــث تعلیــم و تربیــت بــه همه اصنــاف و 

، به خصــوص طــالب و دانشــجویان ورودی توجــه می کــرد. مرحــوم فــرج نــژاد یــک  اقشــار

روز در قــم و یــا یــک روز در یــزد بــود و آرام و قــرار نداشــت و حتــی بعضــی مواقــع چنــد 

اردو و ســمینار و ... را همزمــان مدیریــت می کــرد.

خردورزی: درباره تخصص علمی مرحوم فرج نژاد اطاع دارید؟ 	

ــری  ــرب و دکت ــفه غ ــانس فلس ــوق لیس ــاد، ف ــانس اقتص ــان لیس ــه ایش ــود ک ــب ب  عجی

هنــر داشــت؛ یعنــی جمــع کــردن میــان فلســفه، اقتصــاد و هنــر کار ســختی اســت. 

ایشــان تســلط عجیبــی در ایــن عرصه هــا داشــت. در کنــار شــخصیت علمــی ایشــان 

کــه مغفــول مانــده و فرصتــی بــرای تبییــن اندیشــه های خــودش نداشــت؛ چــرا کــه 

مرحــوم فرج نــژاد جــوان بــود و در حــدود ســن چهــل ســالگی و آغــاز شــکوفایی علمــی 
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فرج نژاد، دغدغه شبکه سازی 
اقتصاددان های انقالبی را داشت

گفت  و گو با دکتر حمیدرضا  مقصودی
استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه قم
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ــه آن دانشــی کــه  ــا توجــه ب اقتصــادی کشــور ب

درســطح شناســایی جریان هــای منحــرف و 

جریان هــای نفــوذ شناســایی می کردنــد.

دکتــر فرجــی نــژاد اخیــرًا در فضــای اقتصــاد 

کشــیدند  فراوانــی  زحمت هــای  هــم  کرونــا 

مســئله  یــک  به عنــوان  را  کرونــا  اینکــه 

طــرف  آن  از  و  کردنــد  بررســی  اقتصــادی 

ابعــاد  از  یکــی  به عنــوان  را  کرونــا  ماجــرای 

معرفــی  اقتصــادی   _ شــناختی  جنــگ 

کردنــد. اصــل ماجــرای آقــای فــرج نــژاد آنقــدر 

کــه  ویژگــی  مهم تریــن  و  می دانــم  مــن  کــه 

داشــتند شــبکه ســازی مؤمنیــن بــود یعنــی 

بــا حضــور پررنــگ و مــداوم و پرنوســان و بــا 

کــه  می کــرد  کاری  مکــرر  آمدهــای  و  رفــت 

گاه جماعــت جبهــه مؤمنیــن بــه هــم  ناخــودآ

متصل شــوند، مــا رفقایــی کــه بــا ایشــان رفــت 

و آمــد داشــتیم نمی دانســتیم کــه ایشــان ایــن 

کار را انجــام می دهــد یعنــی بعــد از اینکــه 

ــه رحمــت خــدا رفــت همــه مــا ایــن  ایشــان ب

ماجــرا را فهمیدیــم کــه حلقــه واســط خیلــی از 

ماهــا ایشــان بــوده اســت.

خــردورزی: ارتبــاط ایــن حلقــه کــف میدانی  	

بــا نهادهای کان چیســت؟

یــادی  دکتــر در ایــن زمینــه هــم تالش هــای ز

داشــتند ولــی در ایــن حــوزه کمتر موفــق بودند 

 همــکاری نمی کننــد 
ً
چــون نهادهــا معمــوال

ــزب اهلل  ــی ح ــت نخبگان ــن جماع ــی در بی ول

ایشــان  حزب اللهــی  جامعــه  کــف  در  و 

کــه  داد  انجــام  یکــی  درجــه  شبکه ســازی 

بــه نظــر مــن مدل ســازی ایــن شــبکه خــود 

می توانــد یــک پژوهــش عمیقــی باشــد و بایــد 

پرداخته شــود.* آن  بــه 

مقدمه

اســتاد محمــد حســین فرج نــژاد در حــوزه اقتصــاد چنــد ســال مطالعــات عمیــق انجــام 

، ماحصل تفکر مکاتب  داده بــود و معتقــد بــود: »نتیجه وضعیت امروز اقتصاد کشــور

پــا ترجمــه می شــود و بــدون نقــد درســت و بــدون  شــبه علمــی اســت کــه از آمریــکا و ارو

یــک و تنــد اقتصــاد غــرب و بــدون توجــه بــه مبانــی فلســفی در  توجــه بــه مبانــی ایدئولوژ

دانشــکده های شــبه اقتصــادی بــه قــرآن و خــط اهــل بیــت پیاده ســازی می شــود!« 

نشــریه تخصصــی خــردورزی به مناســبت ارتحــال ایــن اســتاد گرانمایــه گفتگویــی را 

بــا دکتــر حمیدرضــا مقصــودی، اســتاد دانشــگاه و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه قــم 

انجــام داده اســت، متــن ایــن گفتگــو در ادامــه تقدیــم می گــردد.

 بــا آقــای  	
ً
خــردورزی: آقــای دکتــر بــا توجــه بــه همکاری هایــی کــه حضرتعالــی بعضــا

 توضیحاتــی در خصــوص فعالیت هــای علمــی ایشــان در 
ً
فرج نــژاد داشــته اید، لطفــا

حــوزه علــم مطــرح بفرماییــد.

آقای فرج نژاد بیشــتر در فضای اقتصادِی تخصصی وشــبکه ســازی اقتصاددان های 

انقالبــی کار می کردنــد و تــالش اصلی شــان خــارج نمــودن اقتصاددان هــای انقالبــی از 

غربــت رســانه ای بــود، ایشــان مرتبــًا بــه رفقــا ســر مــی زد و یکــی از کارهــای ویــژه ای کــه 

ــادی  ــگران اقتص ــخنان پژوهش ــدن س ــانه ای ش ــباب رس ــع اس ــد در واق ــام می دادن انج

اقتصاددان هــای  از  رســانه ای  پشــتیبانی  یــک  بــه عبارتــی  و  بودنــد  کــرده  فراهــم  را 

حزب اللهــی انجــام می دادنــد، در فضــای تخصصــی اقتصــاد هــم، ایشــان بیشــتر روی 

جنــگ شــناختی - اقتصــادی کار کــرده اســت.

حســین معتقــد بــود مــردم در یک جنگ اقتصــادی قرار گرفتند که از لحاظ شــناختی 

حتــی مختصــات جنــگ را نمی شناســند و نمی داننــد رفتارهــا و جنــس کنشــی کــه 

مــردم مــا، جامعــه نخبگانــی مــا و حتــی نظــام مدیریتــی دارند کنشــی اســت که دشــمن 

در جنــگ شــناختی بــرای مــردم طراحــی کــرده اســت، فرج نــژاد تالشــش ایــن بــود کــه بــا 

کارهایــی کــه انجــام می دهــد ایــن فضــا را تغییــر دهــد و واقعیت هــای عرصــه اقتصــاد 

را به تصویــر بکشــد.  ایشــان یــک کانــال مدرســه اقتصــاد راه انــدازی کــرده بودنــد و مرتــب 

ــد و رگه هــای نفــوذ را در فضــای  ــا اقتصاددان هــای حــزب اللهــی گفت وگــو می کردن ب
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محمدحســین فرج نــژاد از جملــه محققیــن و 

پژوهشــگران فعال و برتر کشــور در حوزه علوم 

انســانی - اســالمی بــود. ایــن محقــق انقالبی و 

ــار  ــود، آث ــات خ ــان حی ــدت زم ــته در م برجس

فاخــری همچــون »دیــن در ســینمای شــرق و غــرب« و »اســطوره های صهیونیســتی 

ســینما« را تألیــف کــرد کــه اکنــون قابــل دســترس اســت. نشــریه تخصصــی خــردورزی 

بــا هــدف آشــنایی بیشــتر بــا ســیره علمــی و عملــی اســتاد فــرج نــژاد، گفتگویــی را بــا 

آقــای حســام ســالکی از فعــاالن فرهنگــی و اجتماعــی انجــام داده اســت، متــن ایــن 

گفتگــو در ادامــه تقدیــم می گــردد.

مرحوم فرج نژاد یک استثنای
به معنای واقعی بود

گفت  و گو با حسام سالکی، فعال فرهنگ 
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به معنــای واقعــی بــود. مــا کــه در جمــع طالب 

و فعــاالن فرهنگــی بوده ایــم ایــن موضــوع را 

درک می کردیــم کــه اصــالً حســین فــرج نــژاد 

کــردن  کار  واقعــًا یــک تافتــه جــدا بافتــه در 

بــرای خــدا و انــرژی گذاشــتن بــرای دیــن بــود. 

مــن کــه از نزدیــک آن مرحــوم را می شــناختم 

ارتباطــات خانوادگــی داشــتیم، می توانــم  و 

بــه یقیــن بگویــم کــه در طــول بیســت ســال 

گذشــته، روزی بــر حســین فــرج نــژاد شــب 

نشــده بــود کــه در آن روز بــرای خــدا کار نکرده 

باشــد.

وقتــی  یــک  نیســت؛  عمومــی  کار  منظــور 

و  می دهیــد  به فقیــری  را  نانــی  یــک  شــما 

ــدا کار  ــرای خ ــور از کار ب ــد. منظ کاری کرده ای

یســی و ... نکــرده باشــد. ایشــان  پژوهشــی، تدر

نــه  نــوروز جلســه داشــت! اصــالً  روز عیــد 

داشــت،  نــوروز  عیــد  نــه  داشــت،  عاشــورا 

نــه روز داشــت و هیــچ  نــه شــب داشــت، 

نــژاد وجــود  بــرای اســتاد فــرج  روز تعطیلــی 

نداشــت.

مرحــوم فــرج نــژاد تمــام 365 روز ســال برنامــه، 

کــه مــن  کالس، حلقــه و ... داشــت. آن چــه 

اطــالع دارم، تــا اآلن ســه پیشــنهاد عضویــت 

هیــأت علمــی را در مجموعه هــای مختلفــی 

کــه دوتــای آن در دانشــگاه های تهــران و یکــی 

دیگــر در یکــی از دانشــگاه های قــم بــود، رد 

کــرده بــود. بــه او می گفتم بــرادر چــرا نمی روید؟ 

او می گفــت کــه نمی رســم و خــودم اآلن کلــی 

طلبــه و دانشــجو دارم کــه بایــد بــرای آن هــا 

وقــت بگــذارم. مــن که در حوزه علمیه هســتم 

بی اغــراق می توانــم بگویــم کــه از 10 هــزار طلبــه 

در حــوزه علمیــه، شــاید یــک محمدحســین 

فــرج نــژاد تربیــت شــود!*

خــردورزی: به عنــوان اولیــن ســؤال بفرماییــد کــه شــما، مرحــوم محمدحســین فرج نــژاد  	

را چقــدر می شــناختید؟

مرحــوم فــرج نــژاد از نخبــگان و تیزهوشــان اســتعدادهای درخشــان بــود؛ ولــی بــا همــه 

اوصــاف، ایشــان بــا تصمیــم و عــزم جــدی خــودش وارد حــوزه علمیــه شــد. ایشــان در 

حــوزه علمیــه فــوق العــاده موفــق بــود و غیــر از آن ایشــان در رشــته اقتصــاد مؤسســه امــام 

ــری  ــان و دکت ــته ادی ــد رش ــگاه مفی ــود را در دانش ــد خ ــود و ارش ــغول ب ــی)ره( مش خمین

خودشــان را در زمینــه فلســفه هنــر مطالعــه می کردنــد.

یســی  مرحــوم فــرج نــژاد از ابتــدای طلبگــی تمرکــز مطالعاتــی، پژوهشــی، تألیــف و تدر

خودشــان را بــر روی بحــث صهیونیسم شناســی و مبــارزه بــا صهیونیســم می گذارنــد. از 

گ بــا عنوان هــای مختلــف در اختیــار داشــت که همگی  همــان زمــان ســه چهــار وبــال

آن هــا را شــخصًا مدیریــت می کــرد و هــر کــدام یــک محــوری از بحــث صهیونیســم را 

کار می کــرد.

کتاب هایــی کــه بعــدًا ایشــان تألیــف کــرد ماننــد کتــاب »اســطوره های صهیونیســتی 

ســینما« را تألیــف کــرد کــه نشــر موعــود آن کتــاب را چــاپ کــرد. آخریــن کتــاب ایشــان 

نیــز دیــن در ســینمای شــرق و غــرب بــود. کتاب کاباال در ســینما نیز همزمــان با کتاب 

ع( چــاپ  دیــن در ســینمای شــرق و غــرب توســط انتشــارات دانشــگاه امــام حســین)

شــد.

خــردورزی: دربــاره فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی مرحــوم فــرج نــژاد توضیــح  	

می دهیــد؟

تی و موضــوع تمرکــز  نکتــۀ عجیبــی کــه ایشــان داشــت، تمرکــز در بحث  هــای تشــکیال

در بحــث کادرســازی و تربیــت نیــرو بــود. مرحــوم فرج نــژاد یــک روحیــه شــاگرد پــروری 

داشــت و به شــدت بــرای افــراد مســتعد طلبــه و غیــر طلبــه، به خصــوص حلقه  هــای 

دانشــجویی و حلقه هــای طلبگــی وقت هــای مبســوط می گذاشــت. ایشــان از آن هــا 

یــد  تعهــد می گرفــت کــه اگــر می خواهیــد کار کنیــد بایــد دو الــی ســه ســال وقــت بگذار

تــا ایــن مبحــث را مــن بــرای شــما آمــوزش بدهــم. البتــه ایشــان واقعــًا ســه ســال بــرای ایــن 

تی می گذاشــت. افــراد وقــت تشــکیال

مرحــوم فــرج نــژاد تنهــا در قــم حــدود 25 حلقــه داشــت کــه بــرای هرکــدام از ایــن حلقه هــا 

پــروژه تعریــف کــرده بــود؛ یعنــی ایــن افــراد همزمــان بــا آمــوزش خودشــان بــه کار پژوهشــی 

و تولیــدی دســت می زدنــد. این گونــه نبــود کــه آن افــراد تنهــا دوســال به عنــوان شــاگرد 

باشــند. مرحــوم فــرج نــژاد از جلســه پنجــم و ششــم برای ایــن افراد حلقه ها پــروژه تعریف 

می کــرد. ایشــان بــرای کارهایشــان متــد خاصــی داشــت.

ــتثنای  ــک اس ــژاد ی ــرج ن ــوم ف ــی مرح ــد، ول ــّو باش ــوان غل ــن به عن ــان م ــن از زب ــاید ای ش
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گوشــۀ کالس هــا،  و البتــه همــه این هــا را در 

به طــور  نکــرد،  حبــس  حجره هــا  و  اتاق هــا 

کادمیــک  آ مراکــز  و  دانشــگاه ها  در  مــداوم 

ســخنرانی  و  درس  جلســۀ  کشــور  سراســر 

داشــت و مباحــث تاریخــی و هنــری و مســائل 

روز را به نحــو هوشــمندانه و اســتادانه ای در 

کنــار یکدیگــر تحلیــل می کــرد، در یــک ســال 

آمار گرفتیم، قریب به پانصد جلسه سخنرانی 

و درس در دانشــگاه ها و حوزه هــای سراســر 

کشــور برگــزار کــرده بــود. فعــال فضای رســانه ای 

بــود و دوره هــای متعــدد ســواد رســانه ای بــرای 

دانشــجویان و طــالب برگــزار کــرد کــه حقیر هم 

در چنــد دوره همــکار و کنــارش بــودم.

ســعی می کــرد در تحقیقــات و پژوهش هــای 

خــود، دانشــجویانش را نیــز همــراه گردانــد و 

از همیــن رو در تألیــف کتاب هایــش، ده هــا 

هــر  و  داشــتند  شــرکت  طلبــه  و  دانشــجو 

یــک تحــت مدیریــت او به گونــه ای بخشــی 

برعهــده  را  تألیــف  و  پژوهــش  و  تحقیــق  از 

گرفتــه بودنــد کــه نامشــان نیــز بــرروی جلــد آن 

کتاب هایــی  اســت.  شــده  ثبــت  کتاب هــا 

مثــل »تحلیــل نفــوذ فرهنــگ کابالیســتی در 

ســینما« یــا »دیــن در ســینمای شــرق و غرب« 

... و یــا »اســطوره های صهیونیســتی ســینما« و

« را در  روزگاری نشــریۀ »رواق اندیشــه و هنــر

مــی آورد و بــه عمیق تریــن مســائل فکــری هنــر 

در دنیــای امــروز می پرداخــت. روی ســینمای 

امــروز دنیــا خیلــی کار کــرده بــود، خصوصــًا 

مجموعــه  ماننــد  فیلم هــا  برخــی  روی 

بــه  کــه  حلقه هــا«  »اربــاب  یــا   » »هری پاتــر

جــرأت می توانــم بگویــم تقریبــًا منبــع، نوشــته 

و نظــری در زمینــۀ آن دو فیلــم در دنیــا نبــود 

 کــه او پیگیــر نشــده و از قلــم انداختــه باشــد.

حکایت آن پژوهشگر
سعید مستغاثی، مستندساز و کارشناس سینما  	

وقتــی بــا او برخــورد می کــردی، انــگار نــه انــگار کــه عالوه بــر حــوزۀ علمیــه، در دو ســه رشــتۀ 

دانشگاهی هم تحصیالت عالی دارد و چندین مسئولیت تحقیقاتی و رسانه ای برعهده 

اوســت. بــا صفــا بــود و خــوش مشــرب و اهــل شــوخی و بذلــه گویــی؛ ولــی درعین حــال در 

مســائل مبــرم جامعــه و به خصــوص وضعیــت فرهنگــی آن، خیلــی جــدی بــود و بســیار 

عصبــی می شــد و جــوش مــی زد. در آن ســال ها کــه او را دیــدم،  موتــوری زیرپایــش بــود 

)همان موتوری که او و خانواده اش را بعد از دعای عرفه و در شب عید قربان به ملکوت 

اعلــی بــرد( و خانــۀ کوچکــی در یکــی از پاییــن دســت ترین بخش هــای قــم، اجــاره کــرده بود 

و خوشــحال بــود کــه از معمــاری ســنتی برخــوردار اســت و در آن، حریــم محــرم و نامحــرم 

رعایــت می شــود. آرام و قــرار نداشــت، یــا درحــال مطالعــه بــود و تحقیــق و درس خواندن 

یــا درحــال بحــث و فحص هــای فرهنگــی و علمــی و یــا درحــال درس دادن و نوشــتن. 

یکبــار کــه پــس از فارغ التحصیلــی دورۀ عالــی یکــی از رشــته ها، دیــدم دوبــاره مشــغول 

درس خوانــدن اســت، پرســیدم دیگــر ایــن ماجرا چیســت؟ گفــت: »می خواهم دکتری 

رشــته ای را بــه زبــان انگلیســی بخوانــم کــه حداقــل در یــک زبــان دیگــر هــم مســلط 

یــخ و فلســفۀ هنــر دســتش بــود،  بشــوم.« بــار دیگــری کــه دیدمــش، کتاب هایــی از تار

گفــت: »دارم دکتــری فلســفه هنــر می خوانــم.«

یکبــار هــم ناظــر دفاعــش از پایــان نامۀ دکترای رشــته ای دیگر در یکی از دانشــگاه های 

یــر  ... ز کشــور بودم.هــر وقــت کــه او را می دیــدم، انبوهــی از دست نوشــته و کتــاب و

بغلــش بــود و بــا شــور و حــرارت بی نظیــری دربــاره آن هــا ســخن می گفــت، گویــی تــازه 

موضوعــات جدیــدی کشــف کــرده و بــا مســائل نویــی برخــورد داشــته اســت. بــرای هــر 

موضوعــی ده هــا کتــاب و رفرنــس و منبــع معرفــی می کــرد و درعین حــال اصــالً متکلــم 

وحــده نبــود و بــا پرســش های متعــدد ســعی می کــرد از آنچــه طــرف مقابلــش هــم 

می دانــد، نهایــت بهــره را ببــرد.
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ُکنــه  همــه  حلقه هــا«،  »اربــاب  بــرای  مثــالً 

تالکیــن«   . آر  . آر »جــی.  اندیشــه های  ُبــن  و 

بــود. کشــیده  بیــرون  را  )نویســنده اش( 

ســواد  بــردن  بــاال  بــرای  متعــدد  برنامه هــای 

یخــت و در مراکــز  دانشــجویان و طــالب می ر

ــوزۀ  ــری ح ــی هن ــز فرهنگ ــل مرک ــف مث مختل

علمیــه قــم و انجمــن ســواد رســانه ای طــالب 

...بــه اجــرا درمــی آورد. کارشناســی را کــه بــرای  و

برنامه هــای یــاد شــده دعــوت می کــرد، حتــی 

در یــک روز حداکثــر اســتفاده را از زمــان او 

بــرای دانشــجویان و طــالب می بــرد

مثــالً خاطــرم هســت در یکــی از ایــن دوره هــا، 

از صبــح ســاعت 8 تــا 12 ظهــر بــرای دو گــروه 

از دانشــجویان ارشــد و طــالب ســطح عالــی 

حوزه، کالس شــناخت ســینما داشــتم و بعد 

از ظهــر هــم حــدود 4 ســاعت بــرای خواهــران 

کــه اغلــب در ســطح عالــی  جامعة الزهــراء 

حــوزه تحصیــل می کردنــد و بعضــًا همــکاران 

دکتــر فرج نــژاد در پروژه هــای تحقیقاتــی اش 

و  می کردیــم  برگــزار  را  کالس  همــان  بودنــد، 

در بیــن ایــن کالس هــا هــم یــا دوربیــن ضبــط 

نظــرش  مــورد  مباحــث  دربــاره  و  مــی آورد 

صحبــت می کــرد و یــا جلســه ای بــرای یافتــن 

راهــکار برخــی مســائل مطــرح در عرصه هــای 

فرهنگــی و هنــری برقــرار می ســاخت.

مــی داد  درس  هــم  جامعة المصطفــی  در 

از  خارجــی  دانشــجوی  انبوهــی  تعــداد  و 

کشــورهای مختلــف، از کالس هایــش بهــره 

می بردنــد. در یکــی از ایــن کالس هایــی کــه 

بنــده را بــرای درس ســینما دعــوت کــرده بــود، 

و  عــراق  از  دکتــرا  رشــته های  دانشــجویان 

... حضــور داشــتند  اندونــزی و چیــن و هنــد و

و به خاطــر حضــور اســتادی همچــون دکتــر 

فرج نــژاد برعکــس اغلــب کالس هــای دیگــر دانشــگاه ها، چقــدر پرسشــگر و بــا روحیــۀ 

محققانــه و جوینــدۀ مســائل جدیــد، کالس را مــورد اســتفاده قــرار می دادنــد.

در ایــام نزدیــک بــه راهپیمایــی اربعیــن، پذیــرای بســیاری از زائــران کشــورهای مجــاور 

گاهــی دادن و بــاال بــردن ســواد  بــرای ســفر کربــال بــود و از همــان فرصــت هــم بــرای آ

رســانه ای و هنــری آن هــا بهــره می جســت. علی رغــم همــه ســواد فوق العــاده و معلومات 

...؛ امــا اهــل افــاده و طاقچــه بــاال گذاشــتن هــم  عالــی در دیــن و هنــر و فلســفه و رســانه و

نبــود، اگــر بــرای جلســه یــا گفت و گویــی دعوتــش می کــردی، از هــر کجــا کــه در ایــن 

... می آمــد. ایام  مملکــت بــود، چــه قــم و چــه یــزد )شــهر پــدری اش( و چــه مشــهد و زابــل و

بســیاری در کارگــروه رســانه و هنــرِ پژوهشــگاه اندیشــه و هنــر اســالمی در کنــار او و چنــد 

دوســت باصفایــش، گــپ زدیــم و یــاد گرفتیــم و حــظ بردیــم. بــرای مســتند »راز آرماگــدون« 

... بــدون هیــچ چشم داشــتی آمــد و همــه اطالعاتــش را در طبــق  و »اینــک آخرالزمــان« و

اخالص گذاشــت و رفت و وقتی برای پنل ســینمای آخرالزمانی جشــنواره جهانی فیلم 

فجــر در بهــار 1398 دعوتــش کــردم، نــه تنهــا خــودش کــه گروهــی از دانشــجویان و طــالب 

را نیــز بــا هزینــۀ خــودش آورد و یکــی از پرمغزتریــن ســخنرانی ها را در آن جلســه ارائــه کــرد.

علی رغــم همــه ایــن معلومــات و صــدق و صفــا و جهــد و تــالش، از بی انصافی هــا و 

نادانی هــا و بی حرمتی هــای برخــی دوســتان گله منــد بــود. و بــا حــرارت و دلخــوری 

کــه عــادت و ســیره اش نبــود( از ایــن موضــوع شــاکی بــود، حتــی بیشــتر از  غریبــی )

ــه خودباختــگان و پشــیمانان وادادگان از انقــالب داشــت. عصبانیتــی کــه نســبت ب

در تابســتان 98 کــه بــرای آخریــن بــار بــرای درس ســواد رســانه ای و کارگاه نقــد ســینما، 

دوره ای را در مرکــز فرهنگــی دفتــر تبلیغــات اســالمی قــم داشــتم، دیگــر او آنجــا نبــود و 

بــا تغییــر مدیریــت، عــذرش را خواســته بودنــد. در آخریــن دیــدار کــه آمــده بــود تــا بــرای 

ــه  ــی ب ــم، حت ــکاری کن ــان، هم ــی از جوان ــا گروه ــتند ب ــاخت مس ــارۀ س ــه ای درب جلس

داخــل مرکــز هــم راهــش ندادنــد.

آن روز دلگیــر و ناراحــت، چنــد خیابــان را پیــاده رفتیــم و می گفــت ده هــا پــروژه ناتمــام 

کســی حمایــت نمی کنــد.  کــه همــش مانــده و  تحقیقــی و علمــی رســانه ای دارد 

گاهــی و  می گفــت ایــن مملکــت و ســرزمین و انقــالب بیــش از هرچیــز نیــاز بــه آ

گاهــی و جهــل و بی ســوادی  ســواد دارد و هــر بدبختــی می کشــیم ناشــی از همیــن ناآ

ــت. ــی اس ــان انقالب ــان جوان ــروز در می ــه و ام ــالح نخب ــه اصط ــه ب ــان طبق ــاً در می خصوص

گاهی بخش  لحظاتــی را در دفتــری دیگــر دربارۀ ســاخت مبرم ترین فیلم های مســتند آ

یــخ، جلســه ای داشــتیم کــه حقیــر هــم هرچــه می دانســتم گفتــم و  در حــوزۀ رســانه و تار

او مرتــب یادداشــت برمــی داشــت. اواخــر اســفند 98 بــود که برای جلســه ای بــرای پایان 

فروردیــن 99 تمــاس گرفــت؛ امــا ویــروس منحــوس کرونــا دیگــر مجــال دیــدار مجــدد را 

نــداد تــا امــروز کــه آن خبــر را شــنیدم.*
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اســت.  »والیــت«  مفهــوم  آن  و  می پیمایــد، 

و  بگرویــم  آن  بــه  بیشــتر  هرچــه  کــه  والیــت 

ــق  ــی آن موف ــی و عمل ــم علم ــه فه ــر ب عمیق ت

گردیــم، نظــام عالــم نیــز بــه امــر الهــی، بــر ارزاق 

الیحتســب مــا فزونــی می بخشــد.

و چــه بســیار عبــاد درگاهــش کــه در این اعلی 

مســیر عالــم پیــش رفتنــد و سرشــار از نعمات 

و اســتاد  گردیدنــد  رحیمیــه ی حــق تعالــی 

، دکتر  ، انقالبــی، مجاهــد، والیی و بصیــر عزیــز

محمدحســین فرج نــژاد در این خیــل خاص، 

قابــل تبییــن و توصیــف اســت.

در این ایام غم فراق و رحلت شــهادت گونه ی 

ایــن عزیــز انقالبــی و خانــواده ی مؤمــن ایشــان، 

مطلب هــا از قلــم اســاتید، شــاگردان، دوســتان 

و آشــنایان انتشــار یافتــه کــه هــر کــدام، مبّیــن و 

بازگــوی بخشــی از حقایــق وجــودی آن فاضــل 

مرحــوم اســت.

معلمیتوانمندوکمنظیر

ســخنرانی ها،  کتــب،  مقــاالت،  اســناد، 

خزایــن  نظیــر  کــه  مباحثاتــی  و  تدریس هــا 

فرج نــژاد  اســتاد  از  علمــی  بی بدیــل 

کــه  اســت  آن  از  حاکــی  به جای مانــده 

 ، ایشــان در زمینه هــای متعــدد شــامل هنــر

علوم شــناختی،   ، ســایبر فضــای  رســانه، 

جمعیــت،  دشمن شناســی،  اقتصــاد، 

معضالت زیســت محیطی نظیــر بحــران آب، 

جامعه شناســی، عرفــان، صهیونیســم پژوهی، 

آینده شناســی، مباحــث مشــاوره ای و تربیتــی 

... نــه تنهــا ممحــض بــوده، بلکــه بارهــا در  و

کســوت مدیــر علمــی، مجموعــه ی محققــان 

تحقــق  راســتای  در  را  مذکــور  حوزه هــای 

اهــداف عالــی جهــاد علمــی، هدایــت نمــوده 

نخبۀ نخبه پرور
خرده گفتاری در باب شخصیت علمی استاد انقالبی، مرحوم فرج نژاد

محمدعلی شکوهیان راد، مدرس دانشگاه تهران و متخصص مطالعات سایبرنتیک 	

نتوان گفت که این قافله وا می ماند                        خسته وخفته از این خیل جدا می ماند

یخ به جا می ماند  این رهی نیست که از خاطره اش یاد کنی                     این سفر همره تار

کــه منــت نهــاد ذره ای باشــیم از بی کــران عالمــش،  حمــد و ثنــای خداونــد امیــر 

آن چنــان کــه علی رغــم تمــام معاصــی و خطایــا؛ امــا معتــرف و معتقــد بــه ذات احدیت 

بوبــی اش و در ایــن راه اعظــِم توحیــد کــه بهانــه ی خلقــت اســت، اندکــی ســعی  و ر

ــا طــی تعالــی گــردد. رزق مــان باشــد ت

ــه ی بشــر  ن ــد هــادی را کــه از میــان تمــام بیراهه هــای جاهال و ســپاس بی کــران خداون

لت هــای اولیــای طاغــوت، نــور والیــت اهلل را به ســبب والیــت پیامبــر خاتــم  و ضال

صلــی اهلل علیــه و الــه و اوصیــای منتخبــش عنایــت نمــود و فهممــان را از عالــم چنیــن 

سرشــت کــه در عصــر سرنوشت ســاز آخرالزمــان، درک زعیم شــیعه و ولی فقیــه در مقام 

نائــب برحــق آخریــن وصــی نبــی اکــرم)ص( بــر مــا میســر شــود.

آری! چنیــن اســت کــه تمــام عالــم، بــر یــک مفهــوم ابتنــاء یافتــه و موحدانــه راه تکامــل 
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اســت؛ لــذا برشــماری تخصص هــای علمــی 

ــی از  ــان بخش ــد بی ــی، هرچن ــتاد انقالب ــن اس ای

ابعاد شــخصیت علمی ایشــان اســت؛ اما اگر 

به همین حد بســنده شــود، مصداق اجحاف 

می باشــد. فرج نــژاد  دکتــر  جامــع  معرفــی  در 

ایشــان  مســتمر  تــالش  ســال ها  بررســی 

به وضــوح روشــن می نمایــد کــه دکتــر فرج نــژاد، 

معلمــی خبــره در امــر تعلیــم علــوم مذکــور 

بــه شــاگردان متعــدد بــوده، بدیــن نحــو کــه 

چگونــه مطالبــی ثقیــل، نویــن و پیچیــده را 

بــه ســاده ترین وجــه ممکــن و ضمــن حفــظ 

صحــت، جامعیــت و انســجام درونــی آن، 

دهــد؛  تعلیــم  مخاطــب  ادراک  فراخــور  بــه 

ــی  ــق، معلم ــم و محق ــر از عال ــان فرات ــذا ایش ل

اســت. کم نظیــر  و  توانمنــد 

فهمتوحیدی

، دکتــر  لیکــن آیــا توصیــف ایــن عزیــزِ بصیــر

جامع االطــراف،  معلمــی  به عنــوان  فرج نــژاد 

حــق مطلــب توصیــف شــخصیت علمــی 

ایشــان را ادا می کنــد؟ و فراتــر از آن آیــا اساســًا 

مطالعــات  صــرف  ایشــان،  وجــودی  کانــون 

و پژوهش هــای گســترده و مســتمر صــورت 

یافتــه اســت؟

تدقیــق در خــط تعلیــق تمامــی آثــار و ابعــاد 

علمــی دکتــر فرج نــژاد، بیانگــر ایــن مهم اســت 

کــه بســتر و محمــل تمامــی افــکار علمــی، 

ادبیــات  حتــی  و  تحلیل هــا  پردازش هــا، 

ایشــان در شــاخه ها و علــوم مختلــف، عقــل 

کــه حقــًا بســیار  راهبــردی ایشــان می باشــد 

نــاب و کم نظیــر اســت.

ایــن قــدرت تشــخیص به هنــگام کــه در هــر 

ــا  ــه، ب ــی را، چگون ــه مطالب ــی؛ چ ــان مقتض زم

چــه ادبیــات و بیــان، از چــه زاویــه ی نــگاه، در میــان چه مقدمــه و مؤخره ای، بــرای کدام 

گــروه از مخاطبــان اعــم از حقوقــی و حقیقــی ارائــه نمایــد یــا به دیگــر عبــارت، به درســتی 

درک کنــد کــه در هــر برهــه ی زمانــی، کــدام ســنگر علمــی را فرماندهی و راهبــری نماید، 

حاصــل قــوه ی عاقلــه ی راهبــردی ایــن شــخصیت علمــی گران مایــه اســت.

بنــده به عنــوان عضــو کوچکــی از جامعــه ی علمــی جبهــه ی انقــالب )ان شــاءاهلل( کــه 

ــژاد برایــم توفیــق گردیــد؛ به منظــور  ــا دکتــر فرج ن ایامــی، معاشــرت و مشــارکت علمــی ب

یافتــن علت العلــل ایــن عقل راهبردی بی بدیل، در ابعاد و وجوه مختلف شــخصیت 

ایشــان تأمــل داشــتم و هرچــه بیشــتر لــوح وجــود اســتاد مرحــوم را تــورق می کــردم، بیشــتر 

، از چــه ســبب اســت! اطمینــان حاصــل می شــد کــه تمــام ثمــرات مذکــور

تمــام نتایــج و بــرکات وجــودی دکتــر فرج نــژاد، ایــن مــرد خســتگی ناپذیر میــدان جهــاد 

یشــه در فهــم توحیــدی ایشــان از نظــام هســتی دارد، چنانکــه تبییــن تمــام  علمــی، ر

رخدادهــا و مأثــورات خــرد و کالن را از ایــن منظــر می نگریســت. فهــم توحیــدی، محــور 

تمــام اندیشــه های منســجم و صحیــح ایشــان اســت و هم ســویی و بــروز رســانی ایــن 

ادراک موحدانــه نیــز مبتنــی بــر شــاخصه های کیفــی طــرح شــده ازســوی مقــام والیــت، 

ولی امــر مســلمین، امــام خامنه ایمدظله العالــی در تمــام موضوعــات می باشــد.

نخبهینخبهپرور

اگــر اســتاد انقالبــی، دکتــر محمدحســین فرج نــژاد، اول در مقــام یــک عالــم به صــورت 

ــه ای ممحــض و ســوم در کســوت  ــگاه یــک معلــم به گون دقیــق و عمیــق، دوم در جای

یــک اندیشــمند راهبــردی بــا حدأقــل خطــا، مــرزوق به عنایات الهی شــد تا به واســطه ی 

ســنگر علــم، از یــک ســو حفاظــت و صیانــت و ازســوی دیگــر پیشــرفت و تعالــی 

، نســلی تربیــت  جبهــه ی انقــالب اســالمی را رقــم زنــد و به عنــوان نخبــه ای نخبه پــرور

ــش و  ــل بین ــًا ماحص ــذارد؛ تمام ــی گ ــراث باق ــه می ــود ب ــی از خ ــاد علم ــرای جه ــه ب یافت

یــت والیــت اســت کــه  معرفــت توحیــدی، و اتــکا و اطاعــت حقیقــی ایشــان از محور

فیوضــات الهــی را دائمــًا نصیبــش نمــود.

یســت؛ درعیــن دانایی،  ایــن شــخصیت برجســته و کم نظیــر کــه درعیــن دارایی، ساده ز

متواضــع و درعیــن مشــغله های متعــدد، صبــور بــود؛ هرچنــد بــه حکــم تقدیــر الهــی، 

جمــع یــاران انقالبــی از حضــور ایشــان محــروم گردیــده؛ امــا تــا همیشــه الگویــی اســت 

بــرای دغدغه مندانــی کــه قــدم در عرصــه ی ُاولــی و پرفــراز و نشــیب جهــاد علمــی 

یــا  می گذارنــد، و مصداقــی اســت از حدیــث شــریف نبــوی کــه فرمــود: »اگــر علــم در ثر

باشــد، مردانــی از ســرزمین فــارس بــه آن دســت خواهنــد یافــت« .

 ،  َخْیــًرا؛ و خداونــد متعــال، گــواه اســت کــه در مرقومــه ی حاضر
َّ

ــُم ِمْنــُه ِإال
َ
 َنْعل

َ
ــا ال ُهــَمّ ِإَنّ

َّ
ٱلل

ذره ای اغــراق نگردیــد.*
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بــودم. حســین از اولیــن دوســتانی بــود کــه برای 

شــورای تحریریــه دعوتــش کــردم. نظــر مــی داد، 

بدیــع، انقالبــی و بــا جزئیــات. چــه چیــز بهتــر 

ــاره  ــه اش درب ؟ مقال ــرای یــک ســردبیر از ایــن ب

ســبک زندگــی و فســت فود کــه در »طوبــی« 

منتشــر شــده بــود، بســیار در فضــای مجــازی 

دســت  به دســت گشــت.

را  آشــنا«  »دیــدار  هشــت،  و  هشــتاد  ســال 

دســت گرفته بودم و حســین باز در جلســات 

تحریریــه و بــا قلــم توانایــش برکــت مجلــه بــود. 

پــس از آن در هــر مجلــۀ دیگــری کــه بــودم از 

اندیشــه و قلــم حســین بهره منــد می شــدم.

حســین بــه تکثــر موضوعــات و مناظــر اعتقــاد 

می شــد،  وارد  کــه  حــوزه ای  هــر  در  داشــت. 

داشــته  نــه ای  فاضال اظهارنظــر  می توانســت 

باشــد. آچــار فرانســه انقــالب بــود. از جلســات 

کادمیــک تــا بــا نوجوانــان جویــای  علمــی و آ

داشــت.  مصاحبــت  و  جلســه  حقیقــت، 

همــه ایــن جلســات را یــا بــر تــرک موتور دوســتی 

خــودش....  موتورســیکلت  بــا  یــا  می رفــت 

دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 

دینــی  هنــر  حکمــت  و  فلســفه  و  اقتصــاد 

خوانــده بــود. همــه این هــا جعبــه ابــزاری بــود 

انقالبــی اش.  و  طلبگــی  رســالت  در  برایــش 

به تمام معنــا یــک طلبــه ی مجاهــد بــود و بــا 

باالتریــن حــد از رعایــت زی طلبگــی.

دانشــجویانش  بــا  جمعــی  کتــاب  چنــد 

خیمــۀ  یــر  ز را  یــادی  ز دوســتان  نوشــت. 

اخــالص و فضیلتش تربیت کــرد. زندگی اش 

پیوســته در حرکــت و جهــاد بــود. چنــد بــار 

معرکه گیــری،  و  پیــری  ســر  حســین  گفتــم 

نــدارم.  می گفــت   ، بخــر پرایــد  یــک  اخــوی 

نــه آنکــه فقیــر باشــد؛ نــه! قانــع بــود. هرچــه 

پس از حسین، مرز مرگ و زندگی 
جابه جا شد

محمدعلی روزبهانی، پژوهش گر فلسفه علوم اجتماعی  	

ازبس کــه حســین زنــده بــود، االن همــۀ مرزهــا و تعریف هایمــان از مــرگ و زندگی جابه جا 

شــده اســت. هروقــت خســته می شــدیم، هروقــت در هزارتــوی نظریه هــا و فلســفه ها گیر 

می افتادیــم، آســتین های بــاالی حســین اعجــاز می کــرد. هیــچ راهــی بــرای او بن بســت 

نبود، هیچ کاری نشــد نداشــت.

ــن  ــردبیری حس ــه س ــا« ب ــه »پوی ــا در تحریری ــدار م ــتین دی ، نخس ــار ــتاد و چه ــال هش س

بــه  مؤمنانــه ای  و  بدیــع  جهت گیــری  بــود،  خــالق  حســین  افتــاد.  اتفــاق  طاهــری 

به چشــم می آمــد. یــه  بقیــۀ اعضــای تحریر از  بیــش  موضوعــات داشــت. 

گوشــۀ  کــه میــزی در  و مطالعــه اش  پژوهــش  بــه خانــه اش، محــل  همــان ســال ها 

همســر  از  دست ســاخت  و  دســت بافت  آثــاری  رفتــم.  بــود،  اجــاره ای  یرزمینــی  ز

یبــا کــرده بــود. همــان  فاضلــه ی هنرمنــدش بــا ســادگی چشــم نوازی، فضــای خانــه را ز

وقــت گفــت هــر هفتــه بــا جمعــی از بچه هــای میبــد و یــزد برنامــۀ مطالعــه جمعــی و 

آمــوزش شــیوه های پژوهــش دارد. چــادری در میانــۀ ســالن، خانــه را بــه بخــش مردانــه و 

زنانــه تقســیم کــرده بــود.

ســال هشــتاد و شــش ســردبیر ماهنامــۀ »طوبــی« در مرکــز پژوهش هــای صداوســیما 
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درآمــد داشــت خــرج اعتقــادات و باورهایــش 

می کــرد. می توانســت داشــته باشــد، حقــش 

بــود خیلــی بیشــتر از امثــال مــا داشــته باشــد؛ 

باشــد. داشــته  نمی خواســت  و  نخواســت  امــا 

اخالصوفضیلتحسین

طــی  اختالف هایــی  نظــری  امــور  در 

امــا  می آمــد؛  پیــش  طلبگــی  بحث هــای 

همیشــه بــا خــودم و دوســتانم می گفتــم کــه از 

اخــالص و فضیلت حســین بعید نیســت در 

همــه ایــن اختالف نظرهــا، حق به جانــب او 

باشــد؛ چــون در صحنــۀ عمــل و در صحنــه 

کنــار حســین می ایســتادی،  زندگــی هرجــا 

رســتگاری  و  جهــاد  طریــق  حتمــًا  آنجــا 

یســتی، مطالعــه و  بــود. در اخــالص، ساده ز

سخت کوشــی بــرای اســالم و انقــالب و مــردم 

. بی نظیــر نــه،  کم نظیــر  بــود.  بی نظیــر 

امــا  می دانســت؛  عبــری  زبــان  حســین 

دوســتانی داشــت کــه خیلــی بهتــر از او عبری 

می دانســتند. ایــن را خــودش هم می دانســت. 

کم نظیــر  صهیونیســم پژوهان  از  حســین 

کشــور بــود و تألیفاتــی بی نظیــر داشــت؛ امــا 

کــه  باشــد  تربیت کــرده  شــاگردانی  چه بســا 

راه اســتاد را بهتــر و قوی تــر ادامــه دهنــد یــا 

گروهــی  و  تخصصی تــر  کــه  باشــد  مراکــزی 

ایــن مهــم را به پیــش ببرنــد. حســین لیســانس 

اقتصــاد داشــت از مؤسســه امــام خمینــی، 

از  داشــت  غــرب  فلســفۀ  فوق لیســانس 

دانشــگاه مفید و دکترای حکمت هنر دینی 

داشــت از دانشــگاه ادیــان و مذاهــب؛ امــا از او 

تــر  لیسانســیه تر و فوق لیسانســیه تر و دکتــر 

در ایــن مملکــت بســیار اســت. حســین؛ امــا 

گوهــری داشــت کــه کم نظیــر و نایــاب بــود. 

گوهــری کــه در قوطــی هیــچ دانشــگاهی، هیــچ پژوهشــگر یــا زبان دانــی پیــدا نمی شــد. 

چــه بســیار آدم هــا کــه مقاله هــا و کتاب هایشــان بســیار بیشــتر از حســین اســت. چــه 

بســیار آدم هــا کــه تئوری دانــی و فلسفه بافی شــان بیشــتر از حســین باشــد؛ امــا حســین 

ویژگــی بی نظیــری داشــت کــه در پرتــو آن بــود کــه همــه ایــن توانمندی ها معنــا می یافت 

و بــه کار می آمــد. بــدون حضــور قطب نماهایــی چــون حســین، نــه کســی تــوان و جــرأت 

حرکــت داشــت و نــه حرکتــی می توانســت عــزم مقصــدی و نهایتــی را داشــته باشــد.

جهانبیوجودامثالحسین،مرگآبادمتعفنیبیشنیست

فضــای مجــازی و انفجــار اطالعــات، جهــان را از محتواهــای ازهم پاشــیده و کالن 

پرکــرده اســت. همــه حیــرت زده بــر کرانــۀ خانه محقــر انباشــته های خویش ایســتاده اند 

و کســی را یــارای حرکــت نیســت. جهــان بی وجــود امثــال حســین، مــرگ آبــاد متعفنــی 

بیــش نیســت. حســین کیمیــای مبــارزه و حرکــت را بــه میــان جزیره هــای راکــد افعــال 

مــا مــی آورد. حســین بــا زندگیــش، بــا صداقــت و اخــالص گفتــار و رفتــارش و بــا یقین به 

عالمگیــری کلمــه حــق، مشــعل مبارزه را زنده نگاه  داشــته بود. مشــعلی که تنهــا از هرم 

گرمــای آن می شــد فکــر کــرد، کارکــرد، حرکــت کــرد.

حسینبازندگیهنرمندانه،کارهاراکارمیکردوحرفهاراحرف

ــد.  ــا را کار می کردن ــان، کاره یبایش ــه و ز ــی هنرمندان ــا زندگ ــین ب ــال حس ــین و امث حس

حرف هــا را حــرف می کردنــد. مبــارزه و حرکــت را در یخ بنــدان جهــان راکــد و مــادی مــا 

می دمیدنــد و روحــی الهــی را بــر پیکــر بی جــان کارهــا وارد می آوردنــد. هروقــت حســین 

را می دیــدم محــو دســت هایش، زندگیــش و اخالصــش می شــدم. این هــا را نداشــتم. 

این هــا را نداشــتیم. کــم داشــتیم. وگرنــه انبــاری از حــرف و نظر را در یخــدان کتابخانه ام 

داشــتم. حســین اصــل جنــس بــود. همانــی بــود کــه وصلــت می کــرد بــه معرکــه روز دهــم 

عاشــورا، بــا همــان حــرارت شــورآفرین حماســه در معیت سیدالشــهداء. ازبس کــه زنده 

بــود و زنــده اســت، نمی تــوان دربــارۀ رفتنــش ســخنی بــر زبــان آورد. به قــول ســید مرتضــی 

آوینی، حقیقت این اســت که زمان ما را برده اســت و حســین با ابدیت ماندگار شــده 

، یــک اربعیــن زودتــر بــه اســتقبال اقامــه عــزای محــرم و سیدالشــهدا  اســت. بــا ســفر او

یــک اســت مــرد ... دلمــان  و یــاران صدیقــش رفته ایــم. زمیــن بــی تــو چقــدر تنــگ و تار

تــا ابــد بــرای آن خنده هــا، بــرای آن لهجــه شــیرین یــزدی، بــرای آن عصبانیت هــای 

خالصانــه، بــرای تــو محمدحســین فرج نــژاد بی نظیــر و بی ماننــد و بــزرگ تنــگ خواهــد 

شــد. آن هــا کــه تــو را می شناســند، می داننــد کــه چــه داغ ســنگینی و چــه بغض غریبی 

در ســینه و گلــو مانــده اســت. در ایــن ســفر ابــدی، در دیــدار بــا صاحــب عرفــه، شــافی 

مــا جامانــدگان هــم بــاش. دیــدار به قیامــت رفیــق.*
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علــم  می خواهیــد  اگــر  کــه  می گفــت 

مؤسســه  چــرا  بگیریــد،  یــاد  دانشــگاهی 

علــم  تــا  آمده ایــم  اینجــا  مــا  آمده ایــد، 

یــم.  دانشــگاهی را بــا مبانــی دینــی یــاد بگیر

مصباح شناســی؛ یعنــی مبنا شناســی؛ یعنــی 

انســجام معرفتــی؛ یعنــی همراهــی علــم بــا 

مبانــی و اهــداف الهــی... علــم تجربــی اگــر بــا 

مبانــی مســتحکم دینــی همــراه نباشــد همــان 

یســم اســت و همــان نتایــج ســکوالر را  سکوالر

بــه بــار خواهــد داشــت و ... .

محمدحســین  اعتــراض  ایــن  کــه  این قــدر 

اثرگــذار بــود، توضیــح و توجیه هــای مســئوالن 

مؤسســه اثــر نداشــت. االن بیــش از ده ســال 

اســت مهم ترین و بابرکت ترین عمل زندگی ام 

را ترویــج و تدریــس مصباح شناســی و تعمیــق 

مبانــی آن اســتاد بزرگــوار می دانــم. اگــر امثــال 

ــه ایــن نتیجــه رســیدیم،  مــن بعــد از ســال ها ب

محمدحســین بــا پشــتوانۀ ذکاوتــش ســال ها 

ــا قبــل از آن،  ــه مؤسســه ی ــدو ورود ب قبــل و در ب

ــود. ــه وارد عرصــه   شــده ب ــود و مردان دریافتــه ب

ــا،  ــٌن ِبُنورَِن ْصَنــاٍف: ِصْنــٌف َبّیِ
َ
ــُة أ َث ــاُس َثاَل »الّنَ

اْهَتــَدْوا  ِصْنــٌف  َو  ِبَنــا،  ــوَن 
ُ
ُکل

ْ
َیأ ِصْنــٌف  َو 

ْصَنــاِف. 
َ ْ
األ  

ُ
َقــّل

َ
أ ُهــْم  َو  ْمرَِنــا، 

َ
ِبأ اْقَتــَدْوا  َو  ِبَنــا 

َماُء 
َ
ُعل

ْ
ُحَکَمــاُء َو ال

ْ
َجَبــاُء ال ــیَعُة الّنُ ِئــَك الّشِ

َ
ول

ُ
أ

ُهــْم 
َ
ل ْســِخَیاُء، ُطوبــی  

َ ْ
األ ْتِقَیــاُء 

َ ْ
األ َو  ُفَقَهــاُء 

ْ
ال

کــه  می دهــم  شــهادت  َمــآب .«  ُحْســُن  َو 

محمدحســین، ســربازی امــام زمــان عجل اهلل 

و  نــان  مســیر  را  فرجه الشــریف  تعالــی 

ــهادت  ــود. ش ــمار نب ــداد و درش ــرار ن ــدرت ق ق

بــه  اقتــدا  اصلــی اش  کــه دغدغــۀ  می دهــم 

امــر صاحب الزمــان و و در شــمار شــیعیان 

نجیــب، حکیــم، عالــم، تقــی و ســخی ایــن 

زمــان بــود. )طوبــی لــه و حســن مــآب(*

مصباح شناسی؛   یعنی مبنا شناسی
محمدرضا کدخدایی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان 	

بیســت ســال قبــل، ورودی 80 یــا 81 مؤسســۀ امــام خمینــی رحمــة اهلل علیــه بــود. از قضــا 

در یکــی دو درس معــارف قــرآن بــا محمدحســین هــم کالس و هــم درس شــدم. آن زمــان، 

معــارف قــرآن به همــراه آمــوزش فلســفه و آمــوزش عقائــد عالمــه مصبــاح یــزدی )ره(، از 

ــه  ــه ای ک ــود، به گون ــی ب ــام خمین ــه ام ــۀ مؤسس ــته های دوازده گان ــه رش ــی هم دروس اصل

نزدیک به نیمی از واحدهای درســی رشــته های مختلف را به خود اختصاص می داد. 

از آن زمــان )تاکنــون( همیشــه شــاهد یــک رویکــرد اعتراضــی نســبت بــه ایــن وضعیــت از 

یــاد و صریــح  طــرف دانش پژوهــان رشــته های مختلــف بــودم. ایــن اعتراض هــا آن قــدر ز

شــده بــود کــه برخــی کــه کــم هــم نبودنــد، رشــته های علمــی مؤسســه را بــا تعریــض و 

اعتــراض، رشــته های »مصباح شناســی« تعبیــر می کردنــد.

دانش پژوهــان عمومــًا درمــورد ایــن اعتــراض بــه دو دســته تقســیم می شــدند؛ برخــی 

ــا ایــن تعریــض و اعتــراض. رویکــرد تعریضــی  ســاکت و برخــی همــراه و هم داســتان ب

و اعتراضــی کــه گاه بــا ســکوت و حتــی تأییــد برخــی اســاتید نیــز همــراه بــود، یــک 

ــر از  ــرم زودت ــان مســلط بیــن دانش پژوهــان آن دوره تلقــی می شــد. مــن کــه چنــد ت جری

ــودم، بخشــی از ایــن دو دســته  محمدحســین دورۀ آموزشــی مؤسســه را شــروع کــرده ب

بــودم؛ ولــی تجربــۀ هم درســی بــا محمدحســین، اولین تجربــه ای بود کــه ایــن دوگانگی را 

دربیــن دانش پژوهــان شکســت و اولیــن بــار کــه توجهــم را جلــب کــرد، اعتــراض ســفت 

و ســخت او بــه هــر دودســته بــود.

مصباح شناســی  خودشــان  به قــول  انبــوه  درس هــای  بــه  دانش پژوهــان  کــه  زمانــی 

اعتــراض کردنــد و برخــی اســاتید هــم کم و بیــش به صورت لطیــف همراهــی می کردند، 

اولیــن بــار دفــاع تمــام قــد محمد حســین از همیــن دورۀ مصباح شناســی بود کــه دوگانۀ 

اعتــراض و ســکوت را میــان دانش پژوهــان و اســتاد درهــم شکســت و دفــاع تمــام قــد او 

ه ایجــاد کــرد. ه و ُعــّدِ بــه تنهایــی، گروهــی قدرتمنــد و تأثیرگــذار و البتــه بــدون ِعــّدِ
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فقــط  نمی شــناختم.  را  نــژاد  فــرج  مرحــوم 

تســلیت  پیام هــای  کیفیــت  و  کمیــت  از 

دوســتان و برخــی مســئوالن مراکــز و نهادهــا 

یافتم که چه طلبۀ ارزشــمندی  دربــاره اش، در

بــوده و چقــدر جــای انــدوه و حســرت دارد کــه 

دیگــر نیســت؛ مــن قضاوتــی نمی کنــم دربــارۀ 

آنچــه از بی مهری هــا و حمایــت نکردن هایــی 

کــه گویــا و شــاید می توانســت مانــع وقــوع ایــن 

حادثــه شــوند که گفتــم او را نمی شــناختم و از 

ــان مجاهدت هایــش نبــودم؛  نزدیــک در جری

یــاد یــاد ایــن جملــۀ دوســتی  ولــی ایــن روزهــا ز

کــه روزی بــه  از نخبــگان حــوزوی می افتــم 

شــوخی ای کــه از هــر جــدی ای برایــم جدی تــر 

بــود گفــت: تــوی حــوزه بایــد بمیــری تــا شــاید 

دیــده شــوی!

درد مــا از کســانی اســت کــه وظیفــه دارنــد؛ حرفــش را می زننــد؛ توانــش را دارنــد و بایــد 

کاری و کارهایــی بکننــد ولــی نمی کننــد؛ نمی دانــم، نمی داننــد یــا نمی خواهنــد یــا فکــر 

می کننــد کارهــای مهم تــری دارنــد!

خیلــی جلــوی خــودم را می گیــرم کــه بعضــی حرف هــا را نزنــم؛ تنهــا سربســته یــک مــورد 

یــم؛ دوســتی می گفــت: بــه  را بگویــم کــه بدانیــد از کجــا می ســوزم و از کجــا می خور

مســئولی فرهنگــی گفتــم کــه چــرا از فــالن طلبــه و بهمــان نخبــۀ حــوزوی )و اســم آورد 

کــه می شــناختم( در برنامه هایتــان اســتفاده نمی کنیــد و از آنهــا حمایــت نمی کنیــد. 

پاســخش داد: نمی خواهیــم معــروف شــوند و یــک وقــت در آینــده دردســر شــوند!

ببخشــید اگــر ایــن یادداشــت پریشــان اســت یــا نویســنده پریشــان گویی می کنــد؛ ولــی 

شــما بفرماییــد کــه در عالــم کار فرهنگــی انقالبــی و حــوزوی مــا چــه چیــز ســر و ســامان 

دارد کــه ایــن درد دل داشــته باشــد؟

می خواهــم ایــن دردنامــه را تمــام کنــم امــا انــگار نمی شــود. داغ ایــن عزیــز و خانــواده اش 

باعــث شــده زخم هــای کهنــه ای برایــم ســر بــاز کنــد. پــس بگــذار ایــن را هــم بگویــم.

ایــن روزهــا بــاب شــده کــه وقتــی نوبــت بــه طــالب انقالبــی و فعــاالن مخلــص فرهنگــی 

کــه »کار جهــادی« بکننــد و از جهــادی هــم  می رســد؛ همــه ازشــان انتظــار دارنــد 

طلبه ارزشمندی به نام فرج نژاد!
محمدرضا آتشین صدف، پژوهش گر و نویسنده 	



76
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

ژاد
ج ن

 فر
ین

س
ح

مد
ح

د م
ستا

ه  ا
ام

ژه ن
وی

خانــه و یــک قســطش را هــم کفــاف نمی کنــد؛ 

خــورد و خــوراک و قبــض و قســط و تفریــح و 

هزینه هــای ازدواج دختــر و پســرش را هــم کــه 

خــدا پــدرت را بیامــرزد.

می گویــی  راســت  اگــر  می فرماییــد  حتمــًا 

یافتــی اش کــم اســت؛ پــس چطــور  این قــدر در

ــاش  ــم نب ــران آن ه ــد؛ نگ ــی را می گذران زندگان

ــت  ــدا از روی حکم ــون خ ؛ چ ــز ــت عزی دوس

ببنــدد دری ز رحمــت گشــاید در کــه درهــای 

دیگــری.

مجتمع هــای  نگهبانــی  هســت،  اســنپ 

کارخانــۀ دمپایی ســازی  مســکونی هســت، 

نهادهــا  در  خدماتــی  کارهــای  هســت، 

چایــی ای  )چنــان  هســت  مؤسســات  و 

می دهنــد دســتت کــه حــظ می کنــی(؛ میــوه 

ســلمانی  هســت؛  کــردن  بســاط  ســبزی  و 

یختــه  کــردن هســت؛ اوووووه… اون قــدر کار ر

بدهــی. انجــام  را  کدامــش  نمی دانــی  اصــالً  کــه 

هنــوز حرف هــا هســت ولــی حوصلــه نیســت 

کــرده ام  بغــض  دارد؟  هــم  فایــده ای  مگــر  و 

دارم  دوســت  بیشــتر  نوشــتن  جــای  بــه  و 

تصمیمــی  کــه  می دانــد  خــدا  کنــم؛  یــه  گر

اگــر  و  نداشــتم  حرف هــا  ایــن  نوشــتن  بــه 

بــه خــودم بــود نمی نوشــتم؛ ولــی انــدوه ایــن 

عزیــز ازدســت رفته و فــرج نژاد هــای دیگــری 

کــه تنهایــی و تنگدستی شــان را می دانــم و 

و  می گذراننــد  روزگار  چگونــه  کــه  می بینــم 

فرامــوش شــده اند؛ باعــث شــد مثــل شــتری 

کــف کنــم. داســتانش را کــه می دانــی، تمــام 

کنــم بــا ســخن حافــظ کــه شــاید زبــان حــال و 

قــال فــرج نژادهــای دیگــر اســت.

امروز که در دست توام مرحمتی کن

فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت*

ــادی  ــا کار جه ــی ب ؛ کس ــدار ــر ن ــوار دور ب ــت؛ بزرگ ــی« اس ــط »کار مفتک ــان فق منظورش

مشــکلی نــدارد و مگــر می شــود بــا آن مشــکلی داشــت؛ بــا جایــگاه بلنــدی که جهــاد در 

آموزه هــای دینــی مــا دارد؛ امــا آنچــه آدم را می ســوزاند، جفــا کــردن بــه ایــن واژۀ مقــدس و 

جفــا کــردن بــه طــالب بــا ابــزار ایــن مفهــوم متعالــی اســت.

آری، گاهــی هســت کــه واقعــًا کاری زمیــن مانــده و متولــی هــم نــدارد یــا متولــی اش آه در 

یغــا کــه فرصــت مغتنمــی  بســاط نــدارد؛ خــوب اشــکالی نــدارد؛ حرفــی نیســت؛ ولــی در

فراهــم شــده بــرای برخــی مســئوالن و کارفرمایــان رند ظاهرالصالحی که چه کاری بشــود 

چــه نشــود، حقــوق و مزایــای تپــل ســر ماهشــان را دارنــد و بودجــه ای را هــم کــه احیانــًا 

دستشــان می رســد باالخــره یــک فکــری اش می کننــد؛ ولــی نوبــت بــه طلبــۀ فاضــل 

یــده ای کــه می رســد، از او می خواهنــد کار جهــادی بکنــد و بــرای خــدا؛  آینــده دار یــا ورز

ببینــم مگــر تــالش بــرای معــاش جهــاد نیســت؛ مگــر نفقــۀ همســر و فرزنــدان را دادن 

واجــب و مطلــوب خــدا و شــرع نیســت؟ یــا نمی دانــم از نظــر شــما کاری شــیطانی 

اســت؟!

مغلطــه نکنیــد؛ طلبــه وظیفــۀ خــودش را خــوب می دانــد و معــاش و پــول درآوردن برای 

او اولویــت اول نیســت؛ اثبــات ایــن حــرف هــم چنــدان دشــوار نیســت؛ از بخش هــای 

خشک ســالی های  و  ســیل ها  تــا  گرفتــه  غســال خانه ها  و  کرونایــی  بیمارســتانی 

خوزســتان و سیســتان و شــمال تــا ســفره شــدن شکم هایشــان بــه خاطــر دفــاع از 

نامــوس مــردم در خیابــان پرویــن تهــران؛ مــا طلبه هــا تکلیــف و درس خودمــان را فــوت 

ــا دیگــران هــم تکلیــف و وظیفــۀ خودشــان را می داننــد و انجــام می دهنــد؟! آبیــم؛ امــا آی

دوســت دارم یــک بــار هــم بپرســیم از برخــی مســئوالن فرهنگــی کــه از مدیریــت فقــط 

»کار جهــادی خواســتن از طــالب« را یــاد گرفته انــد، بپرســیم کــه خودشــان چقــدر کار 

ــد و  ــه همــان معنایــی کــه از ایــن کلمــۀ حــق، اراده می کننــد، انجــام داده ان جهــادی ب

می دهنــد؛ همــۀ ثواب هــا کــه قــرار نیســت بــه طلبــه برســد؛ طلبــه ای که فقط شــهریه ای 

یســی کــه معلــوم نیســت کــی پرداخــت شــود  دارد و گاهــی هــم تبلیغــی یــا حــق التدر

یافتــی اش را کــه روی هــم بگــذارد، کرایــۀ  و پرداخــت هــم کــه بشــود، ســرجمع تمــام در

	 
ایــن روزهــا بــاب شــده کــه وقتــی نوبــت بــه طــالب انقالبــی و فعــاالن مخلــص 

کــه »کار جهــادی« بکننــد و  فرهنگــی می رســد؛ همــه ازشــان انتظــار دارنــد 

ــدار؛  ــر ن ــوار دور ب ــت؛ بزرگ ــی« اس ــط »کار مفتک ــان فق ــم منظورش ــادی ه از جه

کســی بــا کار جهــادی مشــکلی نــدارد و مگــر می شــود بــا آن مشــکلی داشــت؛ 

بــا جایــگاه بلنــدی کــه جهــاد در آموزه هــای دینــی مــا دارد؛ امــا آنچــه آدم را 

می ســوزاند، جفــا کــردن بــه ایــن واژۀ مقــدس و جفــا کــردن بــه طــالب بــا ابــزار 

ایــن مفهــوم متعالــی اســت.
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این ۲۰ سال چه زود گذشت؛ از اتحادیه تا جبهه فرهنگی
ابراهیم دهقان، دکتری تاریخ اسالم و مدرس دانشگاه 	
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تماستلفنیصددقیقهای

مســئول  بــود.   ۸۵ ســال  اوایــل  نظــرم  بــه 

هیئــت و اکثــر بچه هــای قدیمــی هیئــت، 

فارغ التحصیــل شــدند و کارهــا و جلســات 

هیئــت، روی زمیــن مانــده بــود. مباحــث و 

ماجراهــای اردوی قــم هــم مــا را بدجــور گیــج 

کــرده بــود و عطش مــان را بــه چنیــن مباحثــی 

بیشــتر کــرده بــود. بعــد از اینکــه مســئولیت 

گرفتــم، تماس هایــم بــا  هیئــت را بــر عهــده 

اســتاد بیشــتر شــد؛ حداقــل تمــاس مــن بــا 

گاهــی ســبب  ایشــان، یــک ســاعت بــود و 

امــا  می شــد.  پــدرم  و  خانــواده  اعتــراض 

دوبــاره جلســات هیئــت، در کتابخانــه نهــاد 

نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه آزاد یــزد، بــا 

یــت فعالیت هایــی چــون جزوه خوانــی  محور

... رونــق یافــت. و مباحثــه و

آخوندبایدروحانیباشد

اســتاد فرج نــژاد، ملبــس بــه لبــاس روحانیــت 

نبــود. بنابرایــن بــا اعــزام تبلیغی ایشــان از قم به 

دانشــگاه آزاد یــزد، موافقــت نشــده بــود. بهمــن 

یــت نداده  مــاه بــود کــه گفت نهــاد به من مأمور

یــت دارم...  اســت؛ امــا مــن از طرف خدا مأمور

ــگاه آزاد  ــان را در دانش ــارک رمض ــاه مب ــام م تم

یــزد، میهمــان مــا بــود و مــا اگــر بــه هــر طریقــی 

تشــکیل جلســاتی را هماهنــگ می کردیــم، 

ایشــان در آن جلســات شــرکت می کــرد؛ در 

 .... ــه دانشــجویی و ــگاه، خان ــه، خواب نمازخان

دانشــگاه،  در  ایشــان  فیلــم  نقــد  جلســات 

بــه دلمــان نشســته بــود و بــه شــدت طرفــدار 

داشــت و داغ بــود. جلســات نقــد فیلمــی کــه 

ایشــان در شــهر قــم برگــزار می کــرد، در یــک 

ــرده،  ــا یــک پ ــود کــه ب ــاق حــدودًا ده متــری ب ات

شروعباصهیونیسمشناسی

بــرای مــا کــه به تازگــی وارد دوران دبیرســتان شــده بودیــم، جزوه پروتکل های صهیونیســم 

بــا ســرفصل های مختلفــی کــه داشــت، بســیار قابــل توجــه بــود. در آن ایــام، در اتحادیــه 

کــرد و از نقشــه ها و  انجمن هــای اســالمی دانش آمــوزان، بارهــا بــرای مــا ســخنرانی 

یــم غاصــب گفــت. در نتیجــه، نگاهــم بــه فلســطین تغییــر کــرده  دسیســه های ایــن رژ

بــود و بعــد از آن جلســات، تعــدادی ســخنرانی تصویــری در مــورد غــده ســرطانی 

صهیونیســم دیــدم.

پاتوقدانشگاهآزاد،هیئتدانشجوییمحبانالزهرا)س(

ورودی ســال ۸۴ در رشــته بــرق دانشــگاه آزاد یــزد بــودم، از همــان اوایــل، بــه همــراه برخــی 

اعضــای اتحادیــه کــه از قبــل آشــنا بودیــم، وارد فضــای انجمــن اســالمی دانشــگاه و 

هیئــت دانشــجویی محبان الزهــرا )ســالم اهلل علیها( شــدم؛ امــا کم کم برخــی حرف های 

حاشــیه ای شــروع شــد؛ یعنــی بــه جلســات هیئت که می رفتیــم، فضا جــور دیگــری بود؛ 

یــارت عاشــورا در خانــه دانشــجوئی، بــا حضــور اســتاد فرج نــژاد، گعــده علمــی و  بعــد از ز

مباحثــه پیرامــون مباحــث انسان شناســی شــروع می شــد، آن هــم بــا یــک لیــوان شــربت و 

مباحث شــیرین اســتاد. برای مثال، در جلســات هیئت، جزوه ای با عنوان »هوای تازه« 

شــامل مباحــث دوران اوج تمــدن اســالمی پخــش می کردنــد کــه توســط اســتاد فرج نــژاد 

یــرا بــه ما نشــان مــی داد که  تولیــد شــده بــود. از مطالعــه ایــن جــزوه حــس خوبــی داشــتیم؛ ز

مــا ایرانیــان هــم می توانیــم دوبــاره بــه دوران اســتادی و ســلطه علمــی خودمــان بازگردیــم.

جنبشنرمافزاری

در جلســات هیئــت، ادبیــات جدیــدی اضافــه شــده بــود؛ »جنبــش نرم افــزاری«. 

محــور جلســات هیئــت، ســخنرانی حضــرت آقــا در ســال 13۷۹ در دانشــگاه امیرکبیر 

یــرا ایــن اولیــن بــاری بــود کــه یــک نفــر را می دیــدم کــه در  شــده بــود. برایــم عجیــب بــود؛ ز

جلســات هیئــت، تنهــا صحبت هــای رهبــر انقــالب را می خوانــد و توضیــح مــی داد.

اردویقم:سرآغازتحول

یــک چهارچــوب  در  و  داشــت  ایشــان جامعیــت  کــه چقــدر  بــود  برایــم عجیــب 

ــا نحله هــا و  ــم برگــزار شــد و مــا ب نمی گنجیــد. اردوی پنــج روزه ای در شــهر مقــدس ق

جریان هــای مختلــف علمــی کشــور در حــوزه و دانشــگاه آشــنا شــدیم؛ برخــی از آن هــا 

 ، در یــک اتــاق ۲۳ متــری بودنــد و برخــی در ســاختمان های عریــض و طویــل. ایــن اردو

واســطه فیضــی بــود بــرای جمــع مــا، و چــه بــا برکــت بــود.
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ــود و  از محیــط داخــل خانــه اش جــدا شــده ب

پــر از کتــاب بــود؛ ولــی حــرارت مباحــث ایــن 

ــت. ــرا می گرف ــم را ف ــات، عال جلس

اتوبوستوراهی

شــهر مقــدس قــم برایــش بــه شــدت اصالــت 

در  شــهر  ایــن  جایــگاه  از  فــارغ  و  داشــت 

بیــت  اهــل  روایــات  اســتناد  بــه  آخرالزمــان 

علیهم الســالم، ایشــان پیشــنهادهای هیئــت 

ــود و  ــرده ب ــران را رد ک ــگاه های ته ــی دانش علم

در قــم  زندگــی می کــرد؛ امــا هــر موقــع دعوتــش 

تــن   ۷۲ میــدان  میــرم  می گفــت  می کردیــم، 

)قــم( و از آنجــا بــا اتوبــوس تــو راهــی میــام. 

اصــرار مــا بــه گرفتــن بلیــط قطــار بــرای ایشــان 

هــم فایــده ای نداشــت. چنــد دفعــه شــده بــود 

ــود و  ــه ب ــن رفت ــدان ۷۲ ت ــه می ــواده ب ــا خان ــه ب ک

ســاعت ها منتظــر مانــده بــود؛ امــا وســیله ای 

پیــدا نکــرده بــود و بــه خانــه برگشــته بــود. از آن 

ــتادی  ــر اس ــرای ه ــت ب ــر وق ــاال، ه ــا ح ــع ت موق

کــه دعــوت می کنیــم، بلیــط پــرواز می گیــرم، 

ایــن  و  فرج نــژاد  اســتاد  یــاد  بــه  گاه  ناخــودآ

می افتــم. صحنه هــا 

آدمیکستاد

در ایــام انتخابــات، زندگیــش تعطیــل بــود و 

ــی نامــزد مــورد  ۲۴ ســاعته در ســتاد انتخابات

، بــه تولیــد محتــوا و جــزوه و بروشــور بــرای  نظــر

ــه شــبهات می پرداخــت. پرحــرارت  پاســخ ب

و امیــدوار بــود و حتــی بــا ســتاد انتخاباتــی 

ــزد هــم همــکاری می کــرد. تعقــل ایشــان در  ی

دفــاع از ارزش هــا، تبییــن فتنــه و روشــن گری 

انحرافــی،  جریان هــای  دربــاره  ایشــان 

ــود. ــتودنی ب س

طلبهمکتبی

ــن  ــری امامی ــه فک ــه منظوم ــت، ب ــه داش ــادی ک ی ــه ز ــا مطالع ــود. ب ــی ب ــدت مکتب ــه ش ب

انقــالب مســلط بــود و ایــن منظومــه برایــش اصالــت داشــت و بعــد از امامیــن انقــالب، 

پــای درس مرحــوم عالمــه مصبــاح زانــو مــی زد و از ایشــان بســیار تعریــف می کــرد و بــه 

یــت کتــب طــرح والیــت را حــذف کننــد، بــه شــدت  کســانی کــه می خواســتند محور

معتــرض بــود.

بهشدتجامعیتداشت...

بــه شــدت جامعیــت بــود؛ در حوزه هــای مختلفــی پراطــالع بــود و مباحثش هم عمیق 

بــود. در کالس هــای دانشــگاه، کتاب هایــی کــه همکالســی هایش پــوز داشــتنش را 

می دادنــد، او خوانــده بــود و بــا نــگاه نقادانــه بــه مباحــث کتاب هــا در کالس هــا حاضــر 

ــرد  ــی می ک ــه معرف ــه هم ــان را ب ــناخت و آثارش ــی می ش ــندگان را به خوب ــد. نویس می ش

و همیشــه در کیــِف زواردر رفتــه اش، چنــد کتــاب جدیــد پیــدا می شــد. کتاب هــای 

ــه روز هــم جــا  ــود؛ امــا از کتاب هــای ب ــده ب جــدی هــر موضــوع و هــر رشــته ای را خوان

، از کتاب هایــی کــه خوانــده بــود وام  نمی مانــد و بــرای حرف هایــش در موضوعــات روز

می گرفــت.

عنصرترازحلقهمیانی

یــک عنصــر تــراز حلقــه میانــی بــود و واقعــًا نقــش اثرگــذاری داشــت. نــه نســخه مــی داد 

و نــه امــر می کــرد. حتــی موقــع مشــورت دادن هــم، شــرایط مختلفــی را بــرای تــو تبییــن 

گاهــی کامــل تصمیــم بگیــری. شــماره منزلــش را همــه داشــتند و محــل  می کــرد تــا بــا آ

رجــوع خیلــی از جوان هــا بــود بــرای انتخــاب رشــته، انتخــاب شــغل، آینــده کاری و 

ادامــه تحصیــل. ســعی می کــرد افــراد را بــه کنــش و به میــدان نقش آفرینی بکشــاند. نگاه 

نویــی کــه او بــه عالــم و آدم داشــت، ذهنــت را دســتخوش تغییــر می کــرد و برایــش مهــم 

نبــود کــه تــو چــه کســی هســتی و چــه کاره هســتی، مــرد شــدنت برایــش مهــم بــود.

مردیبرایتمامفصول

او مــردی بــرای تمــام فصــوِل زندگــی مــن و بســیاری دیگــر از افــراد بــود و روشــنا بخــش 

بســیاری از جوانــان و خانواده هایشــان شــد؛ مــردی کــه بــه همــراه خانــواده اش به ناگهــان 

، پــر از دغدغــه و غوغــای  خامــوش شــد. محمدحســین فرج نــژاد، پــر هیجــان، بــا هیاهــو

کارهــای برزمین مانــده بــود؛ هماننــد ســانحه دلخراشــی کــه برایــش پیش آمــد و صدایش 

در تمام کشــور پیچید. شــاید این ماجرا حکمتی داشــته باشــد. امیدواریم در آن ســرای 

باقــی، مــا قبرستان نشــینان عــادات را رهــا نکنــد و در مســیر اهدافــش مــا را امــداد کنــد.*
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کــه  ناهوشــیاری دعــوت می کــرد  زندگــی  از 

رســانه ها و ازجملــه همیــن فیلــم ماتریکــس، 

خوشــبختانه  البتــه  می ســازند.  مــا  بــرای 

چنــد روز بعــد، نویســنده آن نوشــته را هنــگام 

نقــد مفصل تــر فیلــم ســینمایی ماتریکــس 

نشســتی  در  هــم  آن،  مکمــل  انیمه هــای  و 

در  عمومــی  جلســه  در  هــم  و  دانشــجویی 

آقــای  کــردم؛  ، مالقــات  تــاالر عمومــی شــهر

ــژاد. محمدحســین فــرج ن

سفردوم:علمبهتراستیاسینما

دانشــجویاِن  از  گروهــی  کــه  فضایــی  در 

و  سرشکســتگی ها  اســیر  سیاســت زده، 

دولــت  پایانــی  ســال های  ناامیدی هــای 

در   ، دیگــر گروهــی  و  بودنــد  اصالحــات 

بیــم و هــراس ایــن بودنــد کــه آمریــکا پــس از 

ــه ایــران  ــه افغانســتان و عــراق، ب لشکرکشــی ب

حملــه خواهــد کــرد، کمتــر کســی به صــورت 

کــه:  واقعــی بــه ایــن مطلــب ایمــان داشــت 

»دهــه ۶۰، دهــه امــام خمینــی بــود و ازاین پــس، 

انتصــاب  او  جــز  بــه  بیاینــد،  هرچــه  ده هــا 

نخواهنــد داشــت. ایــن او بــود کــه هرآنچــه در 

یــِخ انســاِن ایــن عصــر بــود، ظاهــر  تقدیــر تار

، نفخــه ای  کــرد. حیــات انســان هایی چــون او

از نفخــات روح اللهــی اســت که در تن انســان 

می دمــد، در تــن زمیــن مــرده، و آن را حیــات 

می بخشــد ... حیــات باطنــی انســان ها ...« 

آوینــی( )شــهید 

لیکــن در همــان فضــای مأیــوس و ملتهــب، 

چــراغ هدایــت همچنــان روشــن بــود؛ چــرا کــه 

راه امــام، بی»ولــی« نبــود. در چنیــن فضایــی، 

ــگاهیان  ــالب، دانش ــم انق ــه و حکی ــر فرزان رهب

را بــا ادبیــات جدیــدی آشــنا کــرد؛ »جنبــش 

اسفار اربعه
فرج نژاد، مربی حکیمی بود که نگاه مسئله محورانه داشت

مهدی حنیف، کارشناس طراح پارچه و لباس 	

سفراول:قرمزیاآبی

کــه  یــزد  آزاد  دانشــگاه  در  و  دولــت اصالحــات  واپســین ســال های حاکمیــت  در 

...  اســت،  جامــع همــه گروه هــا و رشــته های مهندســی، پایــه، پزشــکی، انســانی، هنــر و

، یکــی از هم کالســی های  دانشــجوی رشــته طراحــی پارچــه و لبــاس بــودم. یــک بــار

مــن کــه از دانشــجویان فعــال و نمونــه دانشــکده هنــر بــود، بــه ســراغ مــن آمــد و گفــت: 

نظــرت در مــورد فیلــم ســینمایی »ماتریکس« چیســت. ســپس متنی ۳۴ صفحــه ای را 

بــه مــن نشــان داد و گفــت: ایــن متــن، نقــدی بــر فیلــم ماتریکــس اســت. نظــرت در مــورد 

محتــوای ایــن نقــد چیســت. مــن کــه کمــی در مــورد ســینما، فلســفه و غیــره اطالعاتــی 

داشــتم، خــود را در برابــر متنــی دیــدم کــه مبانی فلســفی و معرفت شــناختی فیلــم، و نیز 

نتایــج منفــی ایــن فیلــم بــر ذهــن تماشــاگرِ منفعــل را بــا دقتــی ســتودنی شناســایی کرده 

بــود؛ مثــالً مورفئــوس دو قــرص بــه نئــو )قهرمــان فیلــم( نشــان داد تا بیــن ایــن دو حالت، 

، بــرای پــی بــردن بــه حقیقــِت ماتریکــس و رنــگ آبــی، بــرای  انتخــاب کنــد: رنــگ قرمــز

برگشــتن بــه زندگــی معمولــی ناهوشــیار و روزمــره و همیشــگی. ایــن نوشــته، بــه خــروج 
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نرم افــزاری، تولیــد علــم و نهضــت آزاداندیشــی«.

مــا نیــز در هیئــت دانشــجویی کوچکــی کــه 

یــث دانشــجویان ســال های گذشــته  از موار

اعضــا،  »خودســازی«  بــرای  بــود،  دانشــگاه 

برنامه هایــی را جهــت فهــم دقیق تــر »امــر ولی« 

کردیــم.  شــروع  خودمــان  وظایــف  کشــف  و 

نمی دانــم چــه شــد و از کجــا...، نمی دانــم چــه 

شــد و از کجــا...؛ امــا همــان منتقــد ســینما، 

هیئــت کوچــک مــا را پیدا کــرد و به ســراغمان 

ــار در مقــام یــک فیلســوِف علــم. آمــد؛ امــا این ب

 ایــن منــش و کنش گــری علمــِی حســین آقای 

ــاد اســتاد  ــه ی ــه طــرز عجیبــی ب ــژاد، مــرا ب فرج ن

فرزانه، شــهید مطهری و نگاه مســئله محورانه 

ایشــان می انــدازد کــه هــر کجــا الزم باشــد، بایــد 

عالمانــه و مجاهدانــه حاضــر بــود و نبایــد در 

یــک موضــوع یــا حتــی یــک روش، محــدود 

مانــد.

سفرسوم:استادیامربی

وقتــی حســین آقــا وارد هیئــت شــد، بزرگ ترین 

کاری کــه ایــن اســتاد بــا این جمع علمــی کرد، 

یــس بــه معنــای مصطلــح نبــود؛  اصــالً تدر

یعنــی حســین آقــای فرج نــژاد، صرفًا »مــدرس« 

نبــود؛ بلکــه »مربــی« بــود. گویی وظیفه خــود را 

»تربیــت علمــی« می دانســت و بــا ســعه صــدرِ 

علمــی و آزاداندیشــی، بــدون جانــب داری از 

مکتب و روش خاصی، به معرفی پیشگامان 

فعــال در مســیر جنبــش نرم افــزاری و نهضــت 

ــم پرداخــت و هیئــت دانشــجویی  تولیــد عل

محبان الزهــرا )ســالم اهلل علیها( در دانشــگاه 

آزاد اســالمی یــزد را کــه از زمینه هــای علمــی 

خوبــی برخــوردار شــده بــود، بــه برجســته ترین 

اندیشــکده های علمی متصل کرد؛ دانشگاه 

باقرالعلــوم )علیه الســالم( قــم، فرهنگســتان علــوم اســالمی قــم، پژوهشــکده فرهنــگ و 

تــی قــم، مؤسســه امــام خمینــی  اندیشــه اســالمی، پژوهشــکده و دانشــگاه شــهید محال

... . ایشــان هیئــت محبان الزهــرا )ســالم اهلل علیهــا( را بــه پــای درس  )رحمــة اهلل علیــه( و

اســاتید تــراز اول در موضوعــات مربــوط بــه جنبــش نرم افــزاری و نهضت تولیــد علم برد؛ 

اســاتیدی کــه گاهــی در روش فلســفی و پژوهشــی خــود، تفاوت هــا و حتــی تضادهایی 

بــا یکدیگــر داشــتند و خــود حســین آقــا در کنــار مــا، بــه عنــوان اســتاد راهنمــا، بــه فهــم 

بهتــر آرای هــر یــک، کمــک می کــرد، بــدون آن کــه مــا را بــه ســوی دیدگاه هــای شــخص یــا 

پژوهشــکده خاصــی هدایــت کنــد. ایــن آزاداندیشــی علمــی حســین آقــا ســتودنی بــود و 

باعــث شــد ظرفیــت ذهنــی و افــق اندیشــه های دانشــجویان فعــال در هیئــت، بــه یــک 

مرتبــه ی واقعــًا بــاال و منحصربه فــردی ارتقــا یابــد و ثمــره ای باالتــر از مباحــث بی پایــاِن 

یــک داشــته باشــد. صرفــًا تئور

، حســین آقــا، افــراد و تشــکل های مختلفــی را کــه بــا آن هــا کار کــرده بــود، بــا  در گام دیگــر

یکدیگــر مرتبــط کــرد و ســبب هــم افزایــی بیشــتر جبهــه فرهنگــی و علمی انقالب شــد.

«، بــه پدیده شناســی  یــف قــراردادی، بپذیریــم کــه واژه »دکتــر اگــر فــارغ از تنگناهــای تعار

یس  امــور اشــاره دارد و واژه »حکیــم« بــه جهت بینــی پدیده ها توجه دارد و »اســتاد«، تدر

ــه  ــی« تربیــت می کنــد و رشــد می دهــد، آن گاه متوجــه می شــویم کــه ن می کنــد و »مرب

ــژاد«؛ حســین  ــه تعبیــر »دکتــر فرج ن ــژاد« ترکیــب کاملــی اســت و ن تعبیــر »اســتاد فرج ن

آقــا بــرای مــا مربــی حکیمــی اســت کــه بــا جهت بینــی درســِت پدیده هــا ذیــل اشــارات 

والیــت فقیــه، منشــأ رشــد واقــع شــده و می شــود و برای همین معناســت کــه در حدیثی 

فرموده انــد: قلم هایــی هســتند کــه »افضــل ِمــن دمــاء الشــهداء«.

سفرچهارم:مهندسیاآخوند

از میان آن جمع هیئتی، مهندسانی بودند که بعد از فارغ التحصیلی و حتی اشتغال 

یــرا بــا توجــه به اســتعدادهای خود،  در پروژه هــای صنعتــی، وارد حــوزه علمیــه شــدند؛ ز

وظیفه شــان را تحــول در علــوم انســانی از مســیر حــوزه علمیــه دانســتند و برخــی در 

اندیشــکده های تهــران و قــم، پیشــگام فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی شــده اند و 

برخی دیگر در همان رشــته دانشــگاهی خود، به فلســفه مضاف و فهم مبانی فلســفی 

و معرفت شــناختی رشــته خود معطوف گشــتند تا بتوانند مســیر آموزش دانشــگاهی 

ــای  ــیاری از فعالیت ه ــه بس ــد و البت ــت دهن ــالمی حرک ــالب اس ــراز انق ــمت ت ــه س را ب

اجتماعــی و بصیرت افزایــی در ســطح عمــوم جامعــه بودنــد کــه نســل های بعــدِی آن 

ــیرهای  ــز و مس ــین عزی ــای محمدحس ــا راهنمایی ه ــک، ب ــجویِی کوچ ــت دانش هیئ

یــزی کردنــد کــه آن فعالیت هــا، هنــوز بــه  متفاوتــی کــه پیــش روی مــا گذاشــت، پایه ر

همــت دوســتان و شــاگردان ایشــان ادامــه دارد.*
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مقولــه ی بــه هــم مرتبــِط »تعلم، تفقــه و تعیلم« 

بیــان شــود. 

عطشبراییادگیری

بحــث  در  فرج نــژاد  آقــای  ویژگــی  مهم تریــن 

ــه  ــود. روحی ــری ب ــرای یادگی ــش ب ــم«، عط »تعل

داشــت  مطالعــه  بــرای  ناپذیــری  خســتگی 

کتابخانــه  گفــت  می تــوان  کــه  حــدی  بــه 

شــخصی ایشــان گنجینــه ای از کتاب هــای 

علمــی  مختلــف  حوزه هــای  در  مرجــع 

اســت. ایــن عطــش بــه حــدی بــود کــه حتــی 

تــش  گاه جــای اســتاد و شــاگرد را در تعامال

از شــاگردانش  یکــی  اگــر  و  عــوض می کــرد 

ــود،  ــر ب ــان عالم ت ــم، از ایش ــاخه ای از عل در ش

ــی هیــچ رودربایســتی خــود را  ــه و ب متواضعان

در مقــام شــاگرد قــرار داده و تعلــم می کــرد. 

عمقفکریوچندبعدیبودن

در بحــث »تفقــه« بایــد گفــت عمــق فکــری و 

چنــد بعــدی بــودن ایشــان تــا جایــی اســت که 

افــراد به نامــی همچــون آقــای خســروپناه، وی 

را عالمــه می نامنــد. آقــای فرج نــژاد ســینما را بــا 

یــس می کــرد.  یــِخ هنــر تدر یــِخ فلســفه و تار تار

ــه از کانــت و هــگل، بلکــه  غرب شناســی را ن

میــالدی   500 ســال  آنگلوساکســون های  از 

آغــاز می کــرد و بــرای تبییــن موقعیــت کنونــی 

یتن هــای  پیور کنشــی  تحلیــل  از  آمریــکا، 

نــگاه  نــوع  و  آمریــکا  بــه  اروپایــی  مهاجــر 

می کــرد.  آغــاز  گــروه  ایــن  انحصارگرایانــه 

ــی  ــر کشــتار میلیون ــکا را مبتنــی ب تمــدن آمری

ســرخ پوســتان بومــی آمریــکا تحلیــل می کــرد 

نژادپرســتانه  نــگاه  ایــن  پــای  رد  ســپس  و 

کنش هــای نــوع  و  امــروز  آمریــکای  در   را 

تعلیم، تفقه و تعلم در سیره علمی
استاد فرج نژاد

حفیظه مهدیان، نویسنده و پژوهشگر 	

اگــر بخواهیــم شــخصیت علمــی آقــای فرج نــژاد و نــوع مواجهــه ایشــان بــا مقولــه علــم 

را به درســتی فهــم کنیــم الزم اســت قبــل از پرداختــن بــه شــاخه های دانشــی کــه ایشــان 

ورود پیــدا کــرده، بــا نگاهــی کالن، نقشــه راه ذهنــِی ایشــان را تبییــن کنیــم. یکــی از آیاتــی 

کــه می تــوان بــر اســاس آن منظومــه فکــری آقــای فرج نــژاد و امثــال این گونه اندیشــمندان 

ِئَکــُة  َماَل
ْ
 ُهــَو َوال

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
ــُه ال َنّ

َ
را تحلیــل کــرد، آیــه18 ســوره آل عمــران اســت: »َشــِهَد اهلَلُّ أ

َحِکیــُم«. صاحبــان علــم، هم ردیــف 
ْ
یــُز ال َعِز

ْ
 ُهــَو ال

َّ
ــَه ِإال

َ
 ِإل

َ
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ْ
ــِم َقاِئًمــا ِبال

ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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ئکــه در مقــام توحیدنــد و البتــه بــه فرمــوده رهبــر فرزانــه، توحیــد، صــرف اعتقــاد  مال

ذهنــی نیســت، بلکــه بــه معنــای »حاکمیــت مطلق پــروردگار بــر عالم تشــریع و تکوین 

اســت«1 و لــذا دور از ذهــن نیســت کــه بگوییــم علــم، ابــزار اصلــی اقامــه توحیــد در 

جامعــه اســت کــه ایــن وظیفــه بــر دوش اولوالعلــم2 نهــاده شــده اســت. وقتــی بــه ســیر 

ــیر  ــی در مس ــدف اصل ــم ه ــم می بینی ــگاه می کنی ــژاد ن ــای فرج ن ــی آق ــدت علم مجاه

علمــی ایشــان، همیــن اقامــه کلمــه الهــی و فراهــم کــردن بســترهای ذهنــی جامعــه )چه 

داخلــی و چــه بین المللــی( بــرای شــکل گیری تمــدن نویــن اســالمی و حکمرانــی الهــی 

بــوده اســت. به عبارتــی هــر یــک از گرایش هــای علمــی و نیــز عملــی ایشــان را که بررســی 

می کنیــم بــه منظومــه ای هماهنــگ می رســیم کــه اجزایــش در کنــار هــم معنــی دارنــد 

و مکمــل یکدیگرنــد. در توضیــح ایــن بیــان الزم اســت نــوع نــگاه خــاص ایشــان بــه ســه 
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سیاســی- اقتصــادی آن دنبــال می نمــود. در 

، بــرای تحلیــل دیــن در غــرب، بــا  مثــال دیگــر

یــک نــگاه کالن تمدنــی، از کارشــکنی های 

یون  زمــان مســیح و افتراق پولس از بقیــه حوار

ســیر  می کــرد،  آغــاز  مســیح  حضــرت 

« می رســاند و  مســیحیت را تــا »مارتیــن لوتــر

پیامدهــای تفرقــه کاتولیک هــا و پروتســتان ها 

را تحلیــل می کــرد. ســپس نقــش اقتصــاد و 

سیاســت جهانــی را بــر ایــن مســیحیت تکــه 

پــاره شــده تبییــن کــرده و در نهایــت فلســفه 

ایــن  قطعــات  دل  از  را  ســرمایه داری  نظــام 

پــازل فکــری بیــرون می کشــید. در ایــن بیــن 

نگاهــی نیــز بــه رســانه می انداخــت و ســیر 

تحریــف واقعیــت ایــن رویدادهــا را در ســینما 

و رســانه های جمعــی بازگــو می کــرد.

کلهتعلیمراپرورشمیدانست شا

یــس اکتفــا نمی کــرد،  در بحــث »تعلــم« بــه تدر

بلکــه شــاکله تعلیــم از منظــر آقــای فرج نــژاد، 

ــود و ایــن پــرورش را هــم در زمینــه  »پــرورش« ب

جلــو  شــخصیتی  زمینــه  در  هــم  و  علمــی 

مــی بــرد. نــوع گزینــش ایشــان نیــز قابــل توجــه 

اســت. یکــی از اقشــار مهــم مخاطــب ایشــان 

نوجوان هــا بودنــد. یعنــی از اوان بلــوغ فکــری، 

فــرد دارای زمینــه را شناســایی کــرده و بــرای 

نمی کــرد.  یــغ  در لطفــی  هیــچ  از  او  پــرورش 

متعلمــان را بــه »نوشــتن« و نــه صرفــًا خوانــدن 

کــه  بــرای شــاگردانی  وا می داشــت و حتــی 

ــز نمی دانســتند در  الفبــای مقاله نویســی را نی

یــف و  کمــال احتــرام و چــه بســا همــراه بــا تعار

تمجیدهــای دلچســب و خوشــایند، وقــت 

بحــث  در  دیگــر  ســوی  از  می گذاشــت. 

نمی کــرد  بســنده  نیــز  »پــرورش«  بــه  تعلیــم، 

و ســعی می کــرد نیروهــای قابــل اســتفاده را بــا هــم »شــبکه« کنــد و لــذا نقطــه اتصــال 

شــاگردان مــی شــد و آن هــا را در مســیر جریــان تمدنــی کــه در ذهــن داشــت، بــه حرکــت 

می داشــت. وا 

نگاهتمدنی

یخــی  تار یشــه یابی  ر در  فکــری  تعمیــق  نــوع  ایــن  بــرای  فرج نــژاد  آقــای  دلیــل  امــا 

مســائل و ســپس نــگاه آینــده پژوهانــه نســبت بــه آن هــا و از ســوی دیگــر بررســی ابعــاد 

جامعه شــناختی، اقتصادی و سیاســی هر یک از مســائل تاثیرگذار جهانی، چه بود؟ 

ــوان گفــت دلیــل اصلــی کالن نگــر  ــم، می ت ــه ای کــه در ابتــدا بیــان کردی ــه آی ــا ارجــاع ب ب

بــودن آقــای فرج نــژاد، نــوع »نــگاه تمدنــی« ایشــان بــود. فرج نــژاد بــرای شــکل گیری »تمــدن 

اســالمی« دغدغــه داشــت و ســعی می کــرد بــا شناســایی میــدان عمــل در الیه هــای 

ــدن  ــکل گیری تم ــی ش ــری و علم ــای نظ ــران، نیازمندی ه ــه و ای ــل، خاورمیان بین المل

ــد.  ــخ ده ــری آن را پاس ــای نظ ــرده و چالش ه ــدا ک ــالمی را پی اس

ایــن نــگاه تمدنــی فرج نــژاد باعــث شــده بــود، مســائل تمــدن اســالمی را شناســایی 

یــزی بلندمــدت و کوتاه مــدت داشــته باشــد. وی  کــرده و بــرای مبــارزه بــا آن، برنامه ر

»دشمن شناســی« را مؤلفه مهم یک اندیشــمند می دانســت و بارها در کالس هایش به 

آیــه 82  ســوره مائــده3  اشــاره کــرده و بــا اســتناد بــه قــول خداونــد، یهود را دشــمن ترین افراد 

نســبت به تمدن نوین اســالمی معرفی می کرد و رد پای یهودیت صهیونیســتی را با ارائه 

( در اقتصــاد، سیاســت، فرهنگ و رســانه  یــخ باســتان و معاصــر یــخ )تار شــواهدی از تار

جهانــی تحلیــل مــی کــرد. فرج نــژاد بــا خلــوص وصــف ناشــدنی و روحیــه ای خســتگی 

، موعظه ســوره ســبا4  را لبیک گفت و در شــرایطی که رســانه به خصوص ســینما  ناپذیر

م رسانه شناســی را بلند کرد و ســینما را 
َ
هیچ توجیه و جایگاهی در حوزه نداشــت، عل

به عنــوان اســتراتژیک ترین ابــزار فرهنگــی صهیونیســم بــه متعلمــان آمــوزش داد و جریان 

رسانه شناســی را به خصــوص بیــن طــالب بــه راه انداخــت. در ادامــه بــا شــکل گیری 

فضــای مجــازی در ایــن عرصــه نیــز ورود پیــدا کــرد و در عرصــه جنگ هــای شــناختی و 

یــس پرداخــت.* جنگ هــای اجتماعــی شــده بــه مطالعــه و تدر

پینوشت
1. ایــن توحیــد اولیــن هــدف بعثــت پیامبــران اســت. البتــه مــی دانیــد که توحید هم فقط به معنای این نیســت کــه انســان در ذهن خود 
عقیــده پیــدا کنــد کــه خــدا یکــی اســت و دو تــا نیســت؛ خــب بلــه ایــن هــم هســت لکــن توحیــد بــه معنــای مهمی اســت که بــه معنای 
حاکمیــت الهــی اســت. توحیــه بــه معنــای حاکمیــت مطلــق پــروردگار بــر عالــم تشــریع و عالــم تکویــن -هــردو- اســت کــه بایســتی امر 
الهــی نافــذ دانســته شــود، هــم در عالــم تکویــن -در همــه همــه حــوادث وجــود، »الحــول و ال قــوه اال بــاهلل«- و هــم در عالــم تشــریع، همــه 
ایــن حــوادث ناشــی از قــدرت پــروردگا اســت. خــب ایــن هــدف اصلــی اســت )بیانــات تلویزیونــی بــه مناســبت عیــد مبعــث: 99/12/21(
2. برخــی روایــات، مصــداق الوالعلــم را انبیــا و اوصیــا دانســته انــد، لکــن علمــا و دانشــمندان موحــد نیــز در مســیر انبیــا و اوصیــا قــدم 

برداشــته و از ایــن آیــه الگــو مــی گیرنــد.
. 3. لتجدن أشد الناس عداوه للذین آمنو الیهود و الذین اشرکو
4. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادی ثم تتفکروا.
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نیســت. مرحــوم فرج نــژاد به درســتی متوجــه 

و  نیــرو  تربیــت  کــه  بــود  شــده  مســأله  ایــن 

تی، آینــده هــر جامعــه ای  انجــام کار تشــکیال

را رقــم می زنــد. از ایــن رو به جــرأت می تــوان 

ــروژۀ فکــری و عملــی  گفــت کــه در معرفــی پ

ایشــان، مهم تریــن نکتــه، اشــاره بــه فعالیــت 

و  فعــال  نیــروی  تربیــت  جهــت  در  ایشــان 

اســت.  تشکیالت ســازی 

کــه  نبــود  شــخصیتی  توانــا  محقــق  ایــن 

به ســختی می تــوان عرصــه ای از علــوم انســانی را یافــت کــه مرحــوم محمدحســین 

فرج نــژاد درمــورد آن مطالعــه، تحقیــق و یــا اثــری تألیــف اثــری نکــرده باشــد. برخــی او 

را از اظهارنظرهــای اقتصــادی اش در فضــای مجــازی می شناســند. گروهــی دیگــر 

تفلســف او در زمینه هــای مختلــف دینــی و متافیزیکــی را بــه یــاد دارنــد. عــده ای 

ــام او را در  ــا تحلیل هــای رســانه ای و اجتماعــی او آشــنا هســتند و بعضــی حتــی ن ب

لیســت ِخبــرگان طــب ســنتی و اســالمی جــای می دهنــد. فــارغ از تمــام جنبه هــای 

متفاوتــی کــه مخاطبیــن ایــن اســتاد از ایشــان ســراغ دارنــد، همــه آن هــا بــه وجــود 

یــک وجــه مشــترک در عملکــرد ایشــان بــا گروه هــای مختلــف، اذعــان و اعتــراف 

می نماینــد و آن چیــزی جــز مهــارت و دغدغــۀ تربیــت نیــرو توســط این اســتاد وارســته 

ُمربِی َمردساز...!!
سید محمدمهدی شرف الدین، نویسنده و پژوهشگر 	
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اســالم  اجتماعــی  مســائل  درمقابــل 

از همــان  و  بگیــرد  آرام  و  باشــد  بی تفــاوت 

در  مســئولیت  احســاس  نوجوانــی  ســنین 

وجــودش مــوج مــی زد. ایــن جوش وخــروش 

به وضــوح  او  زندگــی  درطــول  ناآرامــی  و 

به چشــم می خــورد. مرحــوم فرج نــژاد همــت 

دو  در  بیشــتر  را  خــود  فعالیــت  و  تــالش  و 

 ، نیــرو تربیــت  یــک،  گرفــت:  بــه کار  حیطــه 

فعالیــت   ، دو و  کادرســازی؛  و  نیروســازی 

نیروهــای  منســجم کردِن  و  تی  تشــکیال

ایشــان  نظــر  از  متعهــد.  و  تربیت شــده 

در  متعهــد  و  مســئولیت پذیر  افــراد  گاهــی 

در  اینکــه  به خاطــر  امــا  هســتند؛  جامعــه 

کنــار هــم نیســتند و به تعبیــری، به صــورت 

جزیــره جزیــره فعالیــت می کننــد، بــه نتیجــه 

نتیجــه  بــه  بــرای  تشــکیالت  نمی رســند. 

رســیدن و پیــروزی، ضــروری اســت. ضمــن 

اینکــه گاهــی افــراد مســئولیت پذیر و تربیــت  

صــورت  ایــن  در  کــه  ندارنــد  وجــود  شــده، 

و  تربیــت  بــرای  بایــد  تشــکیالت  بــاز  هــم 

کنــد.  اقــدام  کادرســازی 

اســتاد  دغدغــۀ  مهم تریــن  بیــان  از  بعــد 

چنــد  می تــوان  فرج نــژاد،  محمدحســین 

ویژگــی را به عنــوان مبانــی و ســیرۀ تربیتــی او 

کــرد: معرفــی 

میداندادنبهنیروهایجوانوبیتجربه

پژوهشــی  کارهــای  همــواره  فرج نــژاد  مرحــوم 

خــود را بــا کمک گرفتــن از نیروهــای جــوان و 

بی تجربــه پیــش می بــرد و بــر ایــن امــر اصــرار 

کــه تمــام نوجوانــان و جوانــان ایــن  داشــت 

کشــور بایــد بــه قلۀ مردانگــی در علم و معرفت 

ــد. ــدا کنن ــت پی دس

آموزشمداوممتربیان

کــه تکلیفــی را بــه عهــده شــخصی از متربیــان خــود  اســتاد فرج نــژاد حتــی زمانــی 

می گذاشــت، او را رهــا نکــرده و مــدام ســعی می کــرد تــا او را بــا آمــوزش مســائلی کــه در آن 

ــد، آشــنا ســازد.  ــه کار می آی موضــوع خــاص ب

ایجادوفاقبینمتربیان

به جــرأت می تــوان محمدحســین فرج نــژاد را بــه نــخ تســبیح مجموعه هــای علمــی 

و فرهنگــی تشــبیه کــرد کــه پژوهشــگران و متربیــان آن هــا، وفــاق و هماهنگــی بیــن 

خودشــان را مدیــون فعالیت هــا و دوندگی هــای او بوده انــد. جامع بــودن شــخصیت 

ایــن مربــی باعــث می شــد تــا گروه هــای مختلــف بتواننــد در نقطــه ای واحــد بــا یکدیگــر 

تبــادل نظــر کــرده و حتــی پروژه هــای مشــترک تدویــن کننــد.

کیدبرهمهجانبهنگریمتربیان تأ

مرحــوم فرج نــژاد همــواره متربیــان خــود را نســبت بــه خطــر تک ســاحتی نگری در علــوم 

مختلــف برحــذر داشــته و از آنــان می خواســت تــا در مســائل مختلــف، تمــام جوانــب 

، مــورد بررســی قــرار دهنــد. بــرای مثــال ایشــان در مســیر نقــد  بحــث را بــا دقتــی برابــر

فیلم هــا و تولیــدات رســانه ای، همــواره روی ایــن مســأله پافشــاری می کــرد کــه توجــه بــه 

فــرم و یــا محتــوا به صــورت اختصاصــی، ناقــد را از مســیر نقــد صحیــح دور می نمایــد.

کیدبرجزئینگریوتوجهبهمسائلعمیق تأ

فرج نــژاد، صفحــه ای از علــم را نمی گشــود مگــر آنکــه تمــام جزئیــات آن را فــرا آموختــه 

ــه  ــی ب ــی حت ــم، گاه ــک فیل ــوای ی ــی محت ــرای بررس ــی داد. او ب ــوزش م ــران آم ــه دیگ و ب

نژادشناســی حیوانات نشــان  داده  شــده در آن فیلم رو آورده و از اســاتید حاذق در این 

زمینــه، طلــب نظــر می کــرد.

کیدبرمقولهوالیتپذیری تأ

اســتاد فرج نــژاد همــواره بــرای شــاگردان و دوســتان، اســوۀ والیت پذیــری و سرســپردگی به 

فرامیــن ولی فقیــه بــود. او همــواره ســعی می کــرد تا متربیــان خــود را در برابر اقدامــات امام 

و رهبــری توجیــه کــرده و از مطلوبیــت ایــن اقدامــات دفــاع کنــد. ایــن امــر حتــی درمــورد 

، صــدق می کند. مســائلی کــه برخــالف نظــر شــخصی خــودش بــود نیــز

کیدبردشمنشناسیدرهرزمینهای تأ

ــود.  ــژاد ب ــا اســتاد فرج ن ــات کار ب ی شــناخت دشــمن و فعالیت هــای آن یکــی از ضرور
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طلبخروجیتمیزومرتب

مرحــوم فرج نــژاد از متربیــان خــود می خواســت 

ــت و  ــر تربی ــود در ام ــه خ ــدازه ک ــان ان ــه هم ــا ب ت

ــۀ  ــد، در ارائ ــرج می ده ــه خ ــواس ب ــوزش، وس آم

کــرده  خروجــی فعالیــت نیــز بادقــت عمــل 

و نظریــات و تحلیل هــای دقیــق و مرتبــی را 

ارائــه دهنــد. او بارهــا و بارهــا حتــی متربیــان 

را به خاطــر اشــکاالت ویراســتاری و امالیــی 

توبیــخ می کــرد.

برخوردیکسانبانیروهایحوزویودانشگاهی

متربیــان  همــواره  فرج نــژاد  محمدحســین 

دانشــگاهی و حــوزوی خــود را بــه یــک چشــم 

ــرای تربیــت هیچ کــدام بیشــتر  ــگاه کــرده و ب ن

یــا کمتــر از دیگــری تــالش نمی کــرد. او تــالش 

می کــرد تــا هــم حوزویــان بــا قرائت دانشــگاهی 

آشــنا شــوند و هــم دانشــگاهیان از ادبیــات 

ــد. ــردر بیاورن ــوزوی س ح

آزاداندیشیوآموختنازهمگان

مرحــوم فرج نــژاد هیچــگاه طلــب علــم، حتــی 

، نهــی  از اســاتید مخالــف بــا خــودش را نیــز

نمی کــرد و خــود نیــز به طــور نمونــه در محضــر 

کســب  یــادی  ز مخالــف  و  موافــق  اســاتید 

ــود.* فیــض کــرده ب

یربنــای فعالیت هــای علمــی و فرهنگــی  ایشــان در هــر زمینــه ای، دشمن شناســی را ز

معرفــی کــرده و از متربیــان خــود می خواســت تــا با چشــمی باز نســبت بــه فعالیت های 

دشــمن در زمینه هــای مختلــف، فعالیــت کننــد.

اصراربرکارگروهی

فرج نــژاد برخــالف آنچــه کــه دربــارۀ او می گوینــد، هیچگاه تــک روی را در هیچ فعالیتی 

نمی پســندید. او حتــی بــرای تفریــح خانوادگــی نیز ســعی می کرد تا چنــد خانــواده را گرد 

هــم جمــع کــرده و از مشــارکت گروهــی در ایــن مــورد بهــره ببــرد. در زمینــۀ فعالیت هــای 

ــا  کیــد داشــته و ب ــراد مختلــف تأ ــر همــکاری اف ، او همــواره ب ــز علمــی و اندیشــه ای نی

، متربیــان را در جریــان مســائل مختلــف دخالــت مــی داد. اجبــار

پرهیزازافراطوتفریط

اگرچــه کــه برچســب افراطی گــری را در برخــی زمینه هــا درطــول حیــات ایــن اســتاد 

وارســته بــه او نســبت می دادنــد؛ ولــی همــکاران و متربیــان او بــه وضوح شــاهد آن بودند 

ــط در زمینه هــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی  ــراط و تفری ــه اف ــا هرگون کــه ایشــان ب

مقابلــه کــرده و حتــی گاهــی متربیــان خــود را در ایــن راه از دســت داده اســت.

بهروزبودننیروها

ــد و  ــه اســتفاده از تکنولوژی هــای جدی ــژاد همــواره متربیــان خــود را امــر ب مرحــوم فرج ن

امکانــات پژوهشــی و علمــی کارآمــد می کردنــد. ایشــان بــا رصــد عمومــی کــه داشــتند، 

همــواره جدیدتریــن نظریــات علمــی و جدیدترین امکانات موجود در جهان را بررســی 

کــرده و تــا حــد امــکان از آن هــا بهــره می گرفتنــد.

نقدفردمحوری

بــر  ایشــان  نقــد   ، بزرگــوار اســتاد  ایــن  مفیــد  بســیار  تربیتــی  از شــاخصه های  یکــی 

فردمحــوری و بت ســازی از شــخصیت های انســانی مختلــف اســت. ایشــان همــواره 

نســبت بــه ایــن مســأله تذکــر می دادنــد کــه آرمان هــای اســالم و انقــالب بایــد در کارهای 

یــت پیــدا کنــد و نــه نظریــات یــک شــخص یــا گــروه. پژوهشــگران محور

کارآفرینیوپیگیریکارها

یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای اســتاد فرج نــژاد، معرفــی اشــخاص توانــا )از میــان 

متربیــان( بــه مراکــز و مؤسســات مختلف پژوهشــی و علمی بود که موجبات اشــتغال 

بســیاری از نوجوانــان و جوانــان انقالبــی را فراهــم می کــرد.
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گنج ارزشمند
علی قهرمانی، استاد حوزه و دانشگاه 	

نیمــه  بــه  داشــت  آرام  آرام  هشــتاد  دهــۀ 

مقابلــه  و  مطالعــه  مــوج  و  می شــد  نزدیــک 

بــا  و  به شــدت  انحرافــی  جریان هــای  بــا 

همــان ســرعتی کــه مکاتــب معنــوی نوپدیــد 

درحــال زایــش و افزایــش بــود، رشــد و فزونــی 

چشــمگیری داشــت. دوره هــا و حلقه هــای 

آن  ی  فضــال و  طــالب  میــان  در  متعــددی 

ســال ها تشــکیل می شــد کــه ثمــرۀ آن پیدایش 

بــود. حــوزوی  نخبه هــای  و  جــوان  چهره هــای 

در یکــی از همیــن حلقه هــا بــود کــه اولیــن بــار 

توانــا در  کارشــناس  به عنــوان  را  فرج نــژاد  نــام 

حــوزۀ مطالعاتــی ِفــرق شــنیدم و از نزدیــک بــا 

ایــن طلبــۀ یــزدی شــیرین لهجــه آشــنا شــدم. 

دیــدار  اولیــن  همــان  در  کــه  چیــزی  اولیــن 

خودنمایــی می کــرد، نــگاه متفــاوت و عمیــق 

ــود. ــد ب ــب نوپدی ــن مکات ــا ای ــه ب او در مواجه

آقــا  بــا  دیدارهایــی  نیــز  ایــن  از  پیــش 

محمدحسین داشتم؛ اما فضای آن مباحث 

بیشــتر مرتبــط بــا رســانه و به ویــژه ســینمای 

هالیــوود بود. بعد از آشــنایی با بعضــی از ابعاد 

علمــی محمدحســین احســاس کــردم گمشــده ای که به دنبالش می گشــتم، یافتــه ام آن 

هــم در دورانــی کــه بســیاری از اســاتید و نخبــگان حــوزوی بــه هــر شــیوۀ ممکــن تــالش 

می کردنــد تــو را از هــر کاری غیــر از درس هــای رایــج حــوزه منصــرف کننــد یــا فعالیــت 

علمــی ات را معطــوف بــه یــک حــوزۀ دانشــی نماینــد. در چنیــن فضایــی کــه پنــدار 

عمومــی ایــن بــود، هــرکاری جــز یــک تخصــص جزئــی، پراکنــده کاری اســت. یافتــن 

دوســتی کــه معتقــد بــود بایــد در حوزه هــای مختلــف و مرتبــط تخصــص یافت تــا بتوان 

مســائل ســخت دانش هــای پیچیــده ای - تمدنــی ماننــد رســانه، ســبک زندگــی و ... را 

فهمیــد و حــل کــرد، از هــر گنجــی ارزشــمندتر بــود. از همــان روزهای نخســت آشــنایی، 

حلقــۀ مطالعــه و مباحثــۀ خوبــی شــکل گرفــت کــه میــدان داری علمــی و عملــی آن 

بــا محمدحســین بــود و افــراد مختلفــی بــا گرایش هــای علمــی و فکــری متفــاوت در 

آن دعــوت می شــدند و شــرکت می کردنــد. بهتریــن موضوعــی کــه می شــد بــه بهانــۀ 

ــاز کــرد و ثمــرۀ آن هــا را در یــک محصــول،  آن پــای دانش هــای مختلــف را بــه جلســه ب

مــورد مطالعــه قــرار داد مقولــۀ رســانه، به ویــژه بــا رویکــرد تحلیــل ســینما و نقــد فیلــم بــود. 

در کنــار ایــن حلقــه کــه بــه شــهید آوینــی قــم معــروف شــد، جلســات مطالعــه و مباحثــۀ 

کتاب هــای مهمــی کــه می توانســت در حوزه هــای مختلــف راهگشــا باشــد نیــز درطول 

هفتــه برقــرار بــود. کتاب هایــی کــه در جلســات معرفــی و بحــث می شــد، بیشــتر دربــارۀ 

تمــدن غــرب، ادیــان به ویــژه یهودیــت و ســپس مســیحیت، رســانه، معنویــت و مکاتب 

معنــوی نوپدیــد بودنــد. روال جلســه اغلــب به صــورت مطالعــه و ارائــه مطالــب کتــاب 

بــود؛ امــا روال در کتاب هــای مهمــی ماننــد زرســاالران یهــودی و پارســی ایــن بــود کــه همه 

بایــد کتــاب را می خواندنــد و آن را بــا منابــع و مطالــب دیگر مقایســه می کردنــد. از همین 

حلقه هــا بــود کــه کارشناســان باســواد، همه فــن حریــف، دلســوز و انقالبــی بیــرون می آمد 

و شــاید بــه جــرأت بتــوان ادعــا کــرد بازدهــی ایــن جلســات و تربیــت شــده های ایــن 

دوره هــا برتــر و بهتــر از ده هــا دورۀ ســازمانی بــود.*
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در نظــرم عالــم نبــود، نــه. عالــم فقیه بــا تعریف 

پیامبــر  خلقــت؛  عالــم  اول  شــخصیت 

اســالم)ص(، خیلــی نگاهــم را بــه حســین 

عزیزمــان بزرگ تــر کــرد. 

از مــا دور می شــوند،  آدم هــا   وقتــی 
ً
معمــوال

کوچک تــر می شــوند؛ امــا حســین لحظــه  بــه 

 لحظــه از صبــح عیــد قربــان، بــزرگ و بزرگ تــر 

شــد و ظاهــر ایــن مســأله؛ یعنی خــرق عادت 

یــا اتفاقــی خــالف ســیر طبیعــت. دقیق تر که 

بشــوی متوجــه می شــوی اتفاقــًا او بــا رفتنــش 

بــه همــه نزدیک تــر شــد. ایــن را می شــد در 

ســه مراســم تشــییع در قــم، یــزد و زادگاهــش 

آدم هــای  همــۀ  دیــد.  به وضــوح  ابرکــوه 

آرام و قــرار نداشــت، حتــی در نشســت و برخاســت های عــادی. وقتــی جوشــش او 

کــه  ایــن فکــر می کــردم  بــه  گاه به جــوش می آمــدی. همیشــه  را می دیــدی ناخــودآ

تفــاوت و خاص بــودن حســین از کجــا نشــأت می گیــرد؟ بــا همــه متفــاوت بــود و شــاید 

بتــوان گفــت، منحصربــه فــرد. ایــن بــرای هــر انســانی جــذاب اســت کــه بــا شــخصیتی 

متفــاوت و غیرتکــراری مواجــه شــود. شــاید بــرای کســانی کــه شــناختی از او ندارنــد، 

ابتــدا کمــی اغراق آمیــز باشــد؛ امــا بــه ایــن حدیــث معــروف کــه دل دادم، انــگار متوجــه 

َعاِلــُم 
ْ
رمــز شــخصیت حســین شــدم. قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه: »ِإَذا َمــاَت ال

َها َشــْيٌء«؛ بارهــا روی منابــر در مراســم بزرگداشــت 
ّ

 َیُســُد
َ

َمــٌة ال
ْ
ْســاَلِم ُثل ِ

ْ
ُثِلــَم ِفــي ال

علمــا شــنیده ایم یــا روی اعالمیــۀ فــوت علمــای بــزرگ دیده ایــم کــه پیامبــر عزیزمــان 

می فرماینــد: »وقتــی عالمــی فقیــه فــوت کنــد، در اســالم رخنــه و حفــره ای ایجــاد 

می شــود کــه هیچ چیــزی نمی توانــد جــای آن را پــر کنــد.« حقیقتــًا احســاس کــردم 

رفتــن حســین حفــره ای ایجــاد کــرده کــه قابــل جبــران نیســت و ایــن حدیــث احساســم 

را جــرأت داد و تــازه بــه مصــداق حقیقــی عاِلــم بودنــش هــم مطمئــن شــدم. نــه اینکــه 

تفاوتی از جنس حکمت 
سید احمد عبودتیان، مسئول بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا )عج( 	
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بــه  عجیــب  معرفتــی   ، عــزادار و  بهــت زده 

برایشــان  حســین  و  بودنــد  کــرده  پیــدا  او 

یــا  اســتاد  یــک  بــود. صرفــًا  جدی تــر شــده 

معلــم و رفیــق قابل احتــرام نبــود، انــگار یــک 

پیامبــر مبشــر و منــذری بــود کــه حرف هایش 

راه ســعادت را نشــان مــی داد و بایــد ذهنــت 

را مــرور می کــردی تــا ببینــی آخریــن نکتــه ای 

کــه بــه تــو گفتــه بــود چــه بــود؟ و ایــن؛ یعنــی 

یــش رســیده بــود: بیــدار کردن  حســین بــه آرزو

انســان ها و متوجــه کــردن بــه حقایــق عالــم 

بازهــم  رفتنــش  در  می شــود  پــس  خلقــت، 

تأمــل کــرد و بــه برخــی تحلیل هــای ظاهــری 

از نحــوۀ قربانی شــدنش دچــار حاشــیه نشــد.

تفاوتــی کــه در نــگاه، حرف هــا و فکــرش وجود 

ــم و  ــه عال ــگاه او ب داشــت، ناشــی از تفــاوت ن

حقایــق خلقــت بــود. تفاوتــی نشــأت  گرفتــه از 

چیــزی کــه فقــط می توانــم منحصــرًا حکمــت 

حکمــت  ایــن  منشــأ  اینکــه  اول  بنامــم. 

یشــاء؛  مــن  »یؤتی الحکمــة  خداســت: 

)خداونــد( دانــش و حکمــت را بــه هرکــس 

بخواهــد )و شایســته بدانــد( می دهــد.« دوم 

بــه  بی جهــت  و  بی خــود  را  حکمــت  آنکــه 

آدم هــا نمی دهنــد. از جملــه کســانی کــه بــه 

و  ع(  ( پیامبــران  از  غیــر  بــه  قرآنــی  اشــارات 

یافــت  در مســتحق  الهــی،  برگزیــدۀ  اولیــای 

و  اندیشــه  و  عقــل  صاحبــان  حکمت انــد، 

زاهــدان و پارســایانی کــه در وصــف آخریــن 

دســته؛ یعنــی زاهــدان و پارســایان در روایــت 

آمــده اســت کــه هرکــس دل از دنیــا برگیــرد، 

خداونــد چشــمه های حکمــت را در قلبــش 

می دهــد. جــای 

حســین، هــم صاحــب عقــل و اندیشــه بــود و 

هــم زاهــد و پارســا. پــس خیلــی نبایــد اذهــان 

را متوجــه داشــته ها و نداشــته های مــادی ا ش کــرد و دچــار حاشــیه شــد. هرچنــد 

یــزش اســتطاعت نســبی مــادی داشــتند؛  بحمــداهلل خانــوادۀ بزرگــوار او و همســر عز

امــا او هرچــه داشــت و نداشــت بــا مــال و جــان و خانــواده جهــاد می کــرد. از همــان 

ران مجــردی کتــاب تهیــه می کــرد تــا بچه هــا را بــا  یه ی طلبگــی در دو انــدک شــهر

ــا اینکــه در همیــن ســال های اخیــر منزلــش پاتــوق بســیاری از  کتــاب انــس دهــد ت

. کارهــا بــود و امکانــات مختصــر زندگــی اش وســیلۀ کار

مجاهدتواخالصحسین

دو عنصــری کــه شــخصیت او را خیلــی پیش برنــده می کــرد و او را مســتحق حکمــت، 

اول مجاهــدت بــود و دوم اخــالص. بســیاری از خاطراتــی کــه ایــن روزهــا از او نقــل 

می شــود حــول ایــن دو عنایــت ممتــاز الهــی بــر وی بــود. به شــدت دنبــال کارهــای 

ســخت و پرمشــقت بود. کارهایی که دشــمن داشــت و خیلی ها تن به آن نمی دادند، 

او مجدانــه دنبــال می کــرد. آن هــم گمنــام و بــدون توقــع. دو خصیصــه ای کــه در هــر 

شــخصیتی گــرد آمــد، آثــار و تبعــات کار او را مؤثــر حقیقــی کــرد و او را از ســایرین ممتــاز 

. و متمایــز

همــه ی آدم هــا برایــش جــدی بودنــد. حتــی نوجوان هایی که با شــیطنت و بازی گوشــی 

در کالس هــای غرب شناســی دســتش می انداختنــد. می فهمیــد؛ ولــی بــا ســعه صدر 

و بــا نهایــت شــفقت و دلســوزی می گفــت: »هرچنــد منظــور شــما چیــز دیگــری بــود؛ 

امــا بــدان پاســخت ایــن می شــود.« بچــه می رفــت تــوی فکــر و بعدهــا همیــن آدم 

، همــه را جــدی می گرفــت.  . بــدون تکبــر ــا قــرص بحث هــای او پ می شــد مشــتری پرو

انگارنه انــگار تحصیــالت بــاالی حــوزوی و دانشــگاهی داشــت و هم بحث با بســیاری 

یســین در برخــی اندیشــکده ها. برایــش کوچــک و بــزرگ،  از اســاتید به نــام بــود و تئور

جــوان و پیــر فرقــی نداشــت. بــرای همــه بــا نهایــت جدیــت وقــت می گذاشــت و آن هــا 

را تفکــر می انداخــت.

حسین،مسئولیتسازبود

حســین،  ولــی  هســتند؛  مســئولیت پذیر  موفــق  و  بــزرگ  آدم هــای  از  خیلــی 

نکنــی  احســاس  و  بنشــیند  کنــارت  دقیقــه  چنــد  نمی شــد  بــود.  مسئولیت ســاز 

عجــب! چــه مســئولیت ســنگینی در عالــم داری. و این قــدر دردمندانــه می گفــت کــه 

ــو را متوجــه فلســفه ی انســانیتت می کــرد. مداومــت  تمــام وجــودت درد می کشــید. ت

کــه به جــوش می آمــدی  در ارتبــاط بــا او دمــای انســانیت را به قــدری بــاال مــی آورد 

حســینیه ی  در  پیکــرش  بــا  وداع  آخــر  لحظــات  می کــردی.  قیــام  گاه  ناخــودآ و 

امیرچخمــاق یــزد یکــی از خانم هایــی کــه اخیــرًا در یکــی از دوره هــا پــای مباحــث 
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حســین بــا ایــن نحــوه ی عروجــش در شــام 

عرفــه و شــب عیــد قربــان بــا تمامــی اعضــای 

خانــواده عزیــزش بــرای همــۀ رفقــا و دوســتان، 

ضــرورت  هــم  آن  و  داشــت  نــاب  نکتــه ای 

جهــاد و مبــارزۀ خانوادگــی اســت حتمــًا ایــن 

تقدیــر کــه حقیقتــًا بــرای همــه ی مــا جانســوز 

در  بــود  او  خانوادگــی  معیــت  پیــام آور  بــود، 

در  را  آنــان  مبــارزه. خداونــد همــه ی  عرصــه 

ســفر بــه جهــان آخــرت همــراه و همســفر کــرد 

ــدون  ــی ب ــن زندگ ــات و ای ــی حی ــیر اصل ــا س ت

وقفــه ادامــه یابــد و ایــن تلخــی دنیایی ایــن داغ 

را بــرای او و عزیزانــش شــیرین می کنــد.  

امــروز ظاهــر حســین از عالــم رفتــه اســت و 

ــده؛ امــا  ــادگار مان ــه ی ــاری از او ب کتاب هــا و آث

حقیقــت آن اســت کــه حســین مانــده اســت 

و بــه اعتبــار همــه ی لحظــات مجاهدتــش و 

همــه ی انســان های دلبســته اش همچنــان 

در مســیر مبــارزه بــا طاغــوت حضــور دارد و 

ایــن حضــور مرهــون لطــف الهــی بــه همــه ی 

آنانــی  اســت کــه در راه حــق، جــان و مــال و 

ــد. ــدا کردن عزیزانشــان را ف

َســبیِل اهلِل  فــی  ُقِتلــوا  ذیَن 
َّ
»َوالَتحَســَبّنَ ال

ُیرَزقــوَن؛ ِهــم  ّبِ َر ِعنــَد  حیــاٌء 
َ
أ َبــل  مواًتــا 

َ
 أ

ــه  ــانی ک ــر کس ــان مب ــز گم !( هرگ ــر )ای پیامب

ــه  ــد! بلک ــدند، مردگانن ــته ش ــدا کش در راه خ

آنــان زنده انــد، و نــزد پروردگارشــان روزی داده 

می شــوند.«

می ماند یک دعا:

محمدحســین  عزیزمــان،  بــرادر  خدایــا 

ــرادر شــهیدمان محمدحســین  ــا ب ــژاد را ب فرج ن

محمدخانــی در رجعــت موعــود بازگــردان تا بار 

دیگــر در رکاب ولی اهلل االعظــم جانــی دوبــاره 

تقدیــم کننــد.*

لیــت بطلبیــد؛  ــود خواهــش می کــرد کــه از طــرف مــن از اســتاد حال ــژاد ب اســتاد فرج ن

چــون بــا وجــود بچــه ی کوچکــی کــه دارم نمی توانــم برخــی تکالیفــی کــه ایشــان گفتنــد 

را انجــام بدهــم. مــا شــرمندۀ ایشــان هســتیم!

 ، بعضــی از کلمــات بــا حســین برایــم معنــی واقعــی پیدا می کنــد؛ عمیــق، جدی، ُپــرکار

قانــع و بی ادعــا؛ یعنــی اندیشــه، رفتــار و کــردارش تجســم بخش فضائلــی بــود کــه یــک 

مؤمــن مجاهــد انقالبــی بــه تعبیــر حضــرت آقــا در وجــودش مــوج می زنــد.

ــیر  ــا در تفس ــرت آق ــود. حض ــاهلِل« ب ــن ِب ــوِت َو ُیؤِم ــر ِبالّطاغ ــن َیکُف ــی »َفَم ــین تجل حس

ِبــاهلِل َفَقــِد  آیــۀ 256 ســورۀ بقــره اشــاره می کننــد: »َفَمــن َیکُفــر ِبالّطاغــوِت َو ُیؤِمــن 

هــا؛ ایــن یــک معرفــت اســت، ایــن یــک اصــل 
َ
انِفصــاَم ل

َ
اسَتمَســَک ِبالُعــرَوِة الُوثقــی ال

اســت؛ کفــر بــه طاغــوت و ایمــان بــه خــدا.« یعنــی مــا همــه ی عالــم وجــود را تقســیم 

ــه آن  می کنیــم بــه دو قســمت: یــک قســمت منطقــه ی نفــوذ طاغــوت اســت، بایــد ب

یــد؛ یــک قســمت منطقــه ی نفــوذ اهلل اســت، بایــد بــه او ایمــان آورد، بایــد او را  کفــر ورز

...« شــالوده ی همــۀ مباحثــی کــه در  بــاور کــرد؛ هویــت ایمانــی در مقابــل هویــت کفــر

، ماهیــت ســینما و رســانه، فلســفه طب، غرب شناســی،  فلســفه ی علــم، فلســفه هنــر

... از او می شــنیدیم همیــن ایجــاد هویــت ایمانی  دشمن شناســی، فلســفه سیاســت و

در مقابــل هویــت کفــر بــود.

خــط  یــک  بــا  را  عالــم  کالس هایــش  تخته ســیاه های  و  وایت بردهــا  همــه ی  روی 

عمــودی تقســیم می کــرد بــه منطقــه ی نفــوذ اهلل و منطقــه ی نفــوذ طاغــوت. ایــن 

مســأله و ملکــه ی تمــام زندگــی شــخصی اش هــم بــود. کارهــا و رفتارهــای شــخصی 

و خانوادگــی اش هــم در منطقــه ی اهلل جــا داشــت و بــرای همیــن هــم بــرای برخــی 

بــود. تعجب برانگیــز  رفتارهایــش 

مسألهیاولحسین،مسألهیاولجهاناسالمبود

انقالبی بــودن حســین تــرازی داشــت کــه شــاید خیلــی از ماهــا از ایــن تــراز فاصلــه 

ــواره  ــود. هم ــخصی نب ــاد ش ــالت و اجته ــر از تمای ــش متأث ــای حرکت ــم. قطب نم ی دار

متوجــه امامیــن انقــالب اســالمی بــود و بــرای همیــن مســأله ی اولــش، مســأله ی اول 

جهــان اســالم بــود؛ یعنــی آرمــان آزادی قــدس شــریف و محــو اســرائیل و صهیونیســم 

از جهــان. ایــن مســأله خیلــی نیــاز بــه توصیــف و نقــل خاطــره نــدارد. نیاز به تأمــل دارد 

کــه چگونــه یــک مؤمــن خــود را تمامــًا در جنــگ حــق و باطــل می بینــد و در جبهــه ی 

ــزار شــیطان و  یــت، نقشــه و اب حــق نــگاه همــه را متوجــه بــه ماهیــت، هویــت، مأمور

اصحابــش می کنــد، پــس تمرکــز او در مســألۀ ضدیــت بــا صهیونیســم جهانــی یــک 

ــزاع  ــود در ن ــدت او ب ــف مجاه ــث از موق ــود، منبع ــت نب ــخصی از اولوی ــت ش برداش

جهانــی حــق و باطــل.
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فلسفه طب، باری که 
بر زمین مانده بود

حسین فالح زاده، رئیس تبلیغات اسالمی ابرکوه 	

شــش  از  پــس  بــود؛   79 ســال  گمانــم  بــه 

در  طلبگــی  درس هــای  تحصیــل  ســال 

یــای بیکــران حــوزه  شهرســتان ها، تــازه وارد در

ــا  ــوان ب ــه ای نوج ــودم؛ طلب ــده ب ــم ش ــه ق علمی

دنیایــی امیــد پــِی بهرهِ َبــری از دنیــای پرنشــاط 

علــوم حــوزوی. در همــان ســال بــا اطالعیــه ای 

مؤسســه ای  در  تحصیــل  جــذب  کوچــک 

کــه در آن طــب ســنتی و طبیعــی را  شــدم 

آمــوزش می دادنــد. آن روزهــا طــب ســنتی اگــر 

معنایــی داشــت فقــط بــا دکان هــای عطــاری 

معرفــی می شــد؛ قانــون و الحــاوی و صدهــا 

روایــت طبــی خــاک می خوردنــد و کســی بــه 

ــه  ــا ب ــت نه تنه ــت؛ حجام ــی نداش ــا توجه آنه

رســمیت شــناخته نمی شــد بلکــه از ســوی 

جامعه پزشــکی بدون هیچ ســند و مدرکی به 

ســخره گرفتــه می شــد! هیچ کــس نمی پرســید 

پــس تکلیف بیــش از 800 حدیث کــه در باب 

حجامــت وجــود دارد چــه می شــود! در مراکــز 

طبــی معتبــر نیــز نــه از تاریخچــه طــب خبــری 

بــود و نــه از کتــب بــزرگان طــب ایرانــی اثــری. 

تنهــا چیــزی کــه در همــه جــای کشــور مــوج 

مــی زد، نام گــذاری مراکــز متعــدد طبــی و آزمایشــگاهی و داروخانه هــا بــه نــام »بوعلــی« و 

»رازی« بــود کــه مع االســف بــه جــرأت می تــوان گفــت تنهــا چیزی کــه در ایــن مراکز جدی 

گرفتــه نمی شــد، مطالــب غنــی ایــن دو عالــم بــزرگ بــود. البتــه شــیرینی طــب ســنتی بــه 

ایــن اســت کــه فهمیــدن یــک جملــه از آن، بســیار در زندگــی علمــی و عملــی آدمــی بــه 

یــم؛ آن  کار می آیــد و راه را بــرای آموختــن دیگــر مطالــب طبــی هموارتــر می ســازد. بگذر

روزهــا خوشــحال بــودم کــه بــاری را بــر مــی دارم کــه بــر زمین مانــده اســت؛ کتــب طبــی 

طــب قدیــم کــه آن روزهــا بــه نــدرت پیــدا می شــد را تهیــه می کــردم و مطالعــه می کــردم. 

رفته رفتــه زیبایــی ایــن مکتــب کاری کــرد کــه بــه مراکــز متعــددی دعــوت می شــدم تــا 

یــادی را در بیــن طــالب  ســخنرانی طبــی داشــته باشــم؛ امــا ایــن زیبایــی عالقمنــدان ز

جــذب کــرد و مراکــز متعــددی در قــم و جاهــای دیگــر بــرای آمــوزش طــب ســنتی بــه 

طــالب و دیگــران اقــدام کردنــد. راســتش بــا وجــود صدها عالقمند فراگیــری این مکتب 

دیگــر آموختــن طــب ســنتی ضــرورت نداشــت و بــاری بــر زمین مانــده بــه حســاب 

نمی آمــد. اینجــا بــود کــه دوســت بزرگــوارم مرحــوم حجــت االســالم و المســلمین دکتــر 

محمد حســین فرج نــژاد، مســیری تــازه و بــر زمین مانــده ای را برایــم بــاز کــرد؛ مقولــه ای بــه 

نام »فلســفه طب«؛ این مســیر دســت روی ســؤاالت بســیار مهم و کارگشــا می گذاشــت 

ــی و  ــی، فرهنگ ــدد اجتماع ــائل متع ــای مس ــه آن راهگش ــخ یابی ب ــرای پاس ــالش ب ــه ت ک

حتــی سیاســی می بــود؛ ســؤاالتی از ایــن قبیــل کــه تاریخچــه علــم طب چیســت؟ و چرا 

پــس از هــزاران ســال درمانگــری توســط طــب طبیعــی، یکبــاره درمانگــری با علم شــیمی 

جایگزیــن طــب ســنتی می گــردد؟ چــه شــد کــه پــس از پنــج قــرن تســلط قانــون بوعلــی 

بــر اروپــا بــه یک بــاره ایــن مکتــب منفــور مراکــز علمــی در اروپــا گردیــد؟ تفاوت هــای 

طــب قدیــم و جدیــد در چیســت؟ چــرا از بیــن صدهــا مکتــب مدعــی درمانگــری، در 

کشــور مــا و بســیاری از کشــورهای دنیــا تنهــا طــب شــیمیایی بــه رســمیت شــناخته 

می شــود و مراکــز بیمه گــر تنهــا بــرای ایــن مکتــب خدمــات می دهنــد؟ اگــر طــب قدیــم 

قــدرت درمانگــری نداشــته پــس چگونــه قانــون بوعلــی حداقــل پنــج قــرن حــرف اول و 

آخــر را در اروپــا مــی زده اســت و اگــر قــدرت داشــته پــس چــرا حتــی در کشــور مــا بــا آن 

مبــارزه می شــده و می شــود و چــرا قانــون ممنوعیــت طــب ســنتی در کشــور مــا گذرانــده 

می شــود؟ چــرا پــس از انقــالب اســالمی ایــن قانــون ادامــه پیــدا می کنــد؟ نقــش دشــمن در 

اینجــا چیســت و غفلــت مســئوالن علــی رغــم تاکیــدات امامیــن انقــالب چــه توجیهــی 

دارد؟ و ... . 

بــاری مرحــوم فــرج نــژاد مســیر جدیــد را بــرای ایــن حقیــر پایه گــذاری کــرد به گونــه ای 

مقــاالت متعــددی در ایــن بــاب بــه رشــته تحریــر درآمــده و در برخــی مجــالت منتشــر 

گردیــد. امــا کتــاب دوجلــدی او کــه در ایــن بــاب نوشــته بــود، مثــل بیشــتر تألیفاتــش 

هنــوز منتشــر نگردیــده اســت. یــادش گرامــی.*
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بــه قدرعلــم و قدرتــش از هیــچ تالشــی فروگذار 

و  علمــی  فعالیت هــای  اوج  در  او  نکــرد. 

عملــی خــود و ثمردهــی عمــر خــود بــود کــه بــه 

تقدیــر الهــی بــر اثــر ســانحه تصــادف بــه همراه 

همســر و ســه فرزنــدش از دنیــا رفتنــد.

نگارنــده بــا توجــه به شــناخت و همــکاری ده 

دوازده ســاله بــا آن ســعید فقیــد، اگــر بخواهــد 

کلمــه  چنــد  در  را  محمدحســین  همــه 

آن توضیــح  کنــد و قــدری دربــاره  خالصــه 

ــر را در  ی دهــد، خصوصیــات و ویژگی هــای ز

اولویــت قــرار داده و ســایر ابعــاد و ویژگی هــا را 

در ذیــل آن قــرار می دهــد.

ــن،  ــن مت ــگارش ای ــدف از ن ــد ه ــه نمان ناگفت

یــک  بــرای  یافتنــی  الگــوی دســت  معرفــی 

ــارت  ــان، عب ــک انس ــخصیت ی ــاره ش ــر درب ــن تعبی ــاید بهتری ش

کار  بــه  کــه دربــاره مقــاالت و ســخنرانی ها  »کلیــد واژه« باشــد 

مــی رود. یعنــی هــر انســان همچــون ورقــی اســت کــه تــا پایــان 

تــی خــوب و بــد یــا قــوی و ضعیــف،  عمــرش، کلمــات و جمال

بــر روی آن خودنوشــته می شــود. روح حاکــم بــر آن مقالــه و معنــا و مفهومــی کــه بــه 

خواننــده منتقــل می کنــد، در برخــی کلمــات نمایــان اســت و هــر خواننــده ای آن را بــه 

راحتــی می یابــد.

یعنــی اگــر از کســی ســؤال کنــی کــه در ایــن یــک صفحــه چــه چیــز نوشــته بــود یــا دربــاره 

چــه چیــز بــود، او چنــد کلمــه و جملــه کوتــاه را بیــان می کنــد. هرچنــد ممکــن اســت 

آن صفحــه پــر از کلمــه و جملــه، لزومــًا مفیــد و بــه درد بخــور نباشــد. شــخصیت هــر 

انســانی نیــز دقیقــًا بــه گونــه ای اســت کــه اطرافیــان می تواننــد در یــک یــا چنــد کلمــه آن 

را خالصــه کننــد. البتــه هــر چــه اطرافیــان شــناخت بهتــر و بیشــتری داشــته باشــند، 

بهتــر توصیــف می کننــد. 

محمدحســین فرج نــژاد از طــالب فاضــل و محقــق و مجاهــدی بــود کــه بــرای دین خدا 

الگوی دست یافتنی برای جوان 
مؤمن انقالبی

به یاد طلبه فاضل مجاهد و نخبه انقالبی محمدحسین فرج نژاد

هادی قطبی، کارشناس علوم تربیتی، محقق و پژوهشگر 	
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جــوان مومــن انقالبــی و مــورد انتظــار امامیــن 

انقــالب اســت و قــرار نیســت محمدحســین 

را بــه اصطــالح همــه چیــز تمــام و بــدون هیــچ 

نقطــه ضعفــی معرفــی کنــد. 

اخالص

عالم تــر  دوســتان،  از  یکــی  تعبیــر  بــه 

و  تی تر  تشــکیال و  متخصص تــر  و 

از  دشمن شــناس تر و پرکارتــر و پرمطالعه تــر 

محمدحســین هــم وجــود داشــته و دارنــد. امــا 

چیــزی کــه بــه کار او برکــت داده بــود و پــس 

از رحلتــش اینگونــه جامعــه نخبگانــی را بــه 

حرکــت واداشــت، اخــالص او بــود. اخالصــی 

کــه درباره محمدحســین می گوییــم یعنی کار 

بــرای خــدا، اســالم، امــام و رهبــری و انقــالب. 

اگــر کاری می کــرد، بــرای دل خــودش نبــود. 

عالقــه و اســتعداد دخیــل بــود، امــا معیــارش 

خــدا بــود و بــس. 

معظــم  رهبــر  کــه  عرصه هایــی  تمــام  در 

بــه  اگــر مربــوط  انقــالب دغدغــه داشــتند، 

می شــد،  انقــالب  و  نظــام  اساســی  مســائل 

ــت  ــا وق ــود. مدت ه ــر ب ــین پی گی محمدحس

را  بحــث  مــورد  موضــوع  تــا  می گذاشــت 

وظیفــه  انجــام  بتوانــد  و  کنــد  فهــم  خــوب 

و  حــوزه  اســاتید  می کــرد،  مطالعــه  کنــد. 

می گرفــت،  تمــاس  می دیــد،  را  دانشــگاه 

نظــرش  نهایــت  در  و  می کــرد،  مشــورت 

بــه  گاه  می کــرد.  منتقــل  یــا  می نوشــت  را 

دوســتانش می گفــت ایــن موضــوع ایــن ســوژه 

یــد بنویســید. اخیــرًا شــنیدم کــه  و محتــوا؛ برو

کــه منتشــر شــده بــرای  کتاب هــا  برخــی از 

ایشــان اســت امــا بــه اســم دیگــران منتشــر 

شــده. هیــچ ادعایــی هــم نداشــت کــه چــرا! 

برســه. بــه جامعــه هــدف  کــه مطلــب  اینــه  می گفــت مهــم 

محمدحســین، خوبی هــا و امتیــازات طلبه هــا را می دیــد و از آنهــا اســتفاده می کــرد و 

بــدون چشم داشــتی به دیگــران معرفــی می کــرد؛ چراکــه هدفــش انجــام کار بــود. بــرای 

ــا انتشــار کتــاب،  یــس، فعالیت هــای فکــری و مقاله نویســی ی ، تدر ســخنرانی، رادیــو

ــرد.  ــی می ک ــت، معرف ــی داش ــه دسترس ــزی ک ــه مراک ــرد، ب ــدا می ک ــی پی ــه قابل ــر طلب اگ

گاهــی حتــی خــودش را هــم مقــدم نمی داشــت و می گفــت نبایــد تکــراری بشــیم. بایــد 

ایــن مطلــب از زبان هــای مختلــف بیــان بشــه. اخــالص گوهــر گمشــده بچه هــای 

انقالبــی اســت کــه هرچــه برکــت اســت بــه برکــت همیــن اخــالص اســت و بــس.

سالمتاندیشه

ــرد در شــکل گیری شــخصیت و کارهــای هــر شــخص  قطعــًا اعتقــادات و بینــش ف

نقــش اول و تعییــن کننــده دارد. محمدحســین نیــز ماننــد هــزاران طلبــه دیگــر بــه 

معــارف عمومــی دینــی بســنده نکــرد و بــا پی گیــری آثــار و مطالعــات قــوی دینــی و 

ــا نهــد.  ــر مبنــای صحیــح بن اعتقــادی، توانســت تفکــر و اندیشــه خــود را ب

او ماننــد برخــی نبــود کــه فلسفه شــان غربــی باشــد، فقــه و تفسیرشــان شــیعی باشــد، 

اخالقشــان ســکوالر باشــد یا در خودســازی و معنویت، پیرو نظرات شــخصی باشــد. 

یکاتــوری داشــته  او حتــی تــک بعــدی نبــود و یــا این طــور نبــود کــه شــخصیتی کار

باشــد و در بخشــی خــوب رشــد کــرده باشــد و در بخــش دیگــر معطــل مانــده باشــد. او 

همــه تفکراتــش منظومــه وار بــود و همــه چیــز از نظــر مبنایــی بــه هــم ارتبــاط داشــت. او 

مباحــث خــود را در همــه زمینه هــا، بــر مبنــای صحیــح اســالمی بنــا نهــاده و بــا معارف 

فلســفی و قرآنــی کــه از مقــام معظــم رهبــری و عالمــه مصبــاح یــزدی گرفتــه بــود و بارهــا 

هــم بــه آن اشــاره کــرده بــود، می ســنجید و تــراز می کــرد و به همیــن دلیــل تحــت تاثیــر 

شــبهات رســانه ای و روزنامه هــا یــا افــکار دگراندیشــان و خناســان قــرار نمی گرفــت.

گــون نداشــت و در هــر علــم و دانشــی  ابایــی از مطالعــات متفرقــه در موضوعــات گونا

بــه انــدازه کافــی می دانســت و اگــر ضرورتــی می یافــت، بــا تمرکــز چنــد ماهــه بــر آن 

موضــوع، کامــالً صاحــب نظــر می شــد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه محمدحســین در 

، فلســفه  موضوعاتــی چــون فلســفه اســالمی، فلســفه طــب، طب اســالمی، فلســفه هنر

غرب، ســینما، رســانه، انیمیشــن، نقد فیلم، فقه رســانه، علوم راهبردی، نویســندگی، 

...کــه برخــی از اینهــا از علوم بین رشــته ای هســتند و  یهــود شناســی، صهیــون پژوهــی و

بــا علــوم مختلفــی مرتبــط هســتند.

دشمنشناسی

محمدحســین همیشــه در حــال مبــارزه بــا دشــمن بــود و خــود را در میــدان جهــاد 
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امــا  می گفــت،  یــاد  ز شــخصی  تجربیــات 

هیــچ وقــت بــه خودســتایی نیفتــاد.

دانشتخصصی

امــروزه علــم و دانــش، توســعه قابــل توجهــی 

علمــی  مختلــف  رشــته های  و  یافتــه 

اســت.  آورده  پدیــد  را  انســانی  و  تجربــی 

بــه  آنهــا،  از  یکــی  در  تخصــص  و  ورود 

جامعــه  از  توجهــی  قابــل  بخــش  نیــاز  رفــع 

می انجامــد. امــا ایــن مســاله چنــدان مــورد 

توجــه جامعــه دانشــجویی و حوزوی نیســت 

بســنده  عمومــی  دانــش  از  به حداقــل  و 

و  رســانه  دانــش  محمدحســین  می کننــد. 

را خــوب می دانســت  یــخ صهیونیســت  تار

و تخصــص او در ایــن زمینــه مــورد اعتــراف 

کالس  و  جلســه  هــر  در  و  بــود  اطرافیانــش 

بــود.  مشــهود  خوبــی  بــه  درســی 

کارتشکیالتی؛تعاملوهمافزایی

عرصــه  در  موفقیــت  بــرای  تی  تشــکیال کار 

ــر  ــاب ناپذی ــروری و اجتن ــری ض ــی، ام می دان

بــه  نمی تــوان  دیگــر  عبــارت  بــه  اســت. 

دســت  اجتماعــی  عملیــات  در  موفقیتــی 

ــخص  ــی مش ــک کار جمع ــا ی ــر ب ــت، مگ یاف

و منســجم. نیــرو ســازی و تقویــت مبانــی، 

اســت.  تشــکیالت  اصلــی  وظایــف  از 

بــه  کمــک  بــرای  هــم  نیــز  محمدحســین 

برخــی  تحقــق  بــرای  هــم  و  مجموعه هــا 

تی  تشــکیال داشــت،  ســر  در  کــه  اهدافــی 

تی  فکــر می کــرد و بــه مجموعه هــای تشــکیال

آتــش بــه اختیــار بســیار عالقــه نشــان مــی داد. 

عملیــات علمــی و میدانــی را بــا ورود دو نفــر 

و ســه نفــر میســر می دانســت. بارهــا از تجربــه 

و ثمــرات ایــن کارهــا گفتــه بــود.

فکــری و فرهنگــی و سیاســی و در ســنگر می دیــد. او بخش عمده عمر خــود را صرف 

دشــمن شــدید یعنــی یهــود کــرد و معتقــد بــود یهــود صهیونیســت بــرای بقــای خــود بــه 

هنــر و ســینما تمســک جســته و آن را تنهــا ســاحل نجــات خــود می دانــد. از همیــن 

رو بــه نقــد فیلم هــای هالیــوودی و صهیونیســتی ورود کــرد و مقــاالت تخصصــی نقــد 

فیلــم نوشــت. 

حضــور مســتمر در جلســات تفســیر قــرآن بــا موضــوع یهــود در قــرآن نیــز حاکــی از 

کــه در دشــمن  اهتمــام وی بــه موضــوع دشــمن شناســی بــود. معتقــد بــود کســی 

شناســی ضعیــف باشــد بصیــرت و قــدرت مقابلــه نخواهــد داشــت و زحماتــش هــدر 

خواهــد رفــت. ممکــن اســت بــه اشــتباه به ســنگر خــودی بزند؛ و اگر دشــمن شناســی 

نباشــد، اصــالً جهــاد معنــا و مفهــوم نــدارد. جهــاد در مقابــل چــه کســی؟! مهم تریــن 

ویژگــی دشــمن در نظــر او اســتکبار بــود. مفهومــی کــه از قــرآن گرفتــه بــود و برای دشــمن 

درون و بیــرون تطبیــق مــی داد و بــا آن مبــارزه می کــرد تــا در جامعــه اســالمی هیــچ چیــز 

رنــگ و بــوی اســتکباری نداشــته باشــد.

نــه اینکــه بــه نظــام و دولت هــا بــد بین باشــد، اما رد پای دشــمن را خوب می شــناخت. 

ــا برخــی  ــت و ت ــدی می دانس ــس را ج ــکا و انگلی ی ــی آمر ــرویس های جاسوس ــوذ س نف

مراکــز حســاس نظــام پی گیــری می کــرد. گاهــی در جلســات گوشــی اش را بــاال مــی آورد 

و می گفــت حیــف کــه بــه خاطــر ایــن نمی توانــم همــه چــی بگــم...

شجاعتوتواضع

جســارت و شــجاعت محمدحســین در ورود بــه مباحــث پرچالــش و بحــث برانگیــز 

یشــه یابی برخی مشــکالت و شناســایی شــبکه نفوذ در کشــور و نیز ذکر برخی  و نیز ر

ئــل و منطقــی داشــت، بــرای اکثریــت حاضریــن  اســامی، کــه البــد بــرای هــر کــدام دال

غیــر قابــل بــاور و جــذاب بــود و گاه حمــل بــر تنــدروی می شــد.

ــش  ــان بی ــودن و هیج ــاتی ب ــی و احساس ــه پراکنده گوی ــر ب ــه تعبی ــن روحی ــی از ای برخ

از حــد تعبیــر می کردنــد؛ و شــاید همیــن امــر باعــث شــده بــود تــا کمتــر مجموعــه ای 

می توانســت بــا ایــن روحیــه کنــار بیایــد و بــا محمدحســین همــکاری داشــته باشــد و 

ــاز و ضــرورت از او بهــره می گرفتنــد. فقــط به قــدر نی

او هــم بــدش نمی آمــد. اصــالً غــرور و تکبــر در او راه نداشــت. بــاور داشــت کــه انســان 

بــی تربیــت را خــدا هدایــت نمی کنــد. بســیار  متکبــر بی تربیــت اســت و انســان 

متواضــع بــود. اصــالً بــه او نمی آمــد کــه اســتاد باشــد. آنقــدر صمیمــی و شــاد کــه در هــر 

یســت  جمعــی فــورًا جذبــش می شــدند. در قیــد و بنــد مادیــات و دنیــا نبــود. ســاده ز

بــود. بیشــتر اوقــات او را بــا یــک پیراهــن چهارخانــه ای آبــی می دیــدی. بــا دمپایــی رفت 

ــردد داشــت. از  ــور ت ــا موت ــرای اینکــه خیلــی فرصــت ســوزی نشــود، ب و آمــد می کــرد. ب
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بــرای  متعــدد  تابســتانی  اردوهــای  برگــزاری 

نخبــگان )دانــش آمــوزی، دانــش جویــی و 

طلبگــی( کــه بــا هــدف نیــرو ســازی صــورت 

تی  می گرفــت، نشــان از ایــن روحیــه تشــکیال

بــه  می کننــد  برگــزار  اردو  کــه  کســانی  دارد. 

افــکار  تحمــل  و  مــدارا  کــه  واقفنــد  خوبــی 

از  نوعــی  بــه  و  مخالــف،  گاه  و  متفــاوت 

ــک اردو از  ــت ی ــرای موفقی ــتگی ب ــود گذش خ

یــات اســت. چیــزی که محمدحســین  ضرور

را داشــت. آن 

در  می شــد  باعــث  تعامــل  روحیــه  همیــن 

مشــکلی  جلســات  مهمانــی  و  میزبانــی 

نداشــته باشــد و اذیــت نشــود. به خصــوص 

کــه خیلــی هــم در قیــد و بنــد امکانــات و 

شــرایط زمانــی و مکانــی نبــود. خــودش بــه 

مــا پیشــنهاد تأســیس مجموعــه و مؤسســه 

منســجم تر  و  بهتــر  تــا  مــی داد  کانــون  و 

کنیــم، امــا وقتــی بــه او پیشــنهاد  فعالیــت 

... داده می شــد،  تأســیس مؤسســه آموزشــی و

می گفــت اینقــدر ســرم شــلوغ اســت کــه بــه 

نمی رســم. اجرایــی  و  اداری  کار 

جلســه  بــود  الزم  اگــر  مســأله  هــر  بــرای 

حــل  راه  مــی داد  ایــده  می گذاشــت. 

و  می انداخــت  راه  پــروژه ای  می خواســت. 

ایجــاد  دغدغــه  فقــط  می گفــت  می رفــت. 

کنیــد. او به معنــای واقعــی کلمــه آرام و قــرار 

بــود.  فعالیــت  حــال  در  مــدام  و  نداشــت 

می خوانــد، می نوشــت یــا ســخن می گفــت. 

او تجلــی ایمــان بــه وعده هــای خــدا و قــدرت 

بــود. می توانیــم  مــا  کالم  یــک  در  و  انســان 

کوششومجاهدت

جهادگونــه  حقیقتــًا  محمدحســین  امثــال 

هدفشــان  راه  در  خــود  مــال  و  عمــر  و  وقــت  از  بی وقفــه  یعنــی  می کردنــد.  عمــل 

می گذشــتند. این طــور نبــود کــه اگــر مالــی نداشــت، بایســتد و حرکتــی نکنــد. اســیر 

زمــان و مــکان نمی شــد و خــود را محــدود نمی کــرد. قائــل بــود کــه در هــر شــرایطی بایــد 

کار را انجام داد و می داد. کارش روتین و منظم و چند ســاعت در روز نبود. همیشــه 

بــود، صبــح، شــب، نیمه شــب، تعطیــل و غیــر تعطیــل برایــش فرقــی نداشــت. اتفاقــًا 

به قول معــروف، روزهــای تعطیــل، کارش بیشــتر هــم بــود، چــون کارهــا و جلســات 

و  مطالعــه  )خانــواده،  همیشــگی اش  کارهــای  بــه  برنامــه،  از  خــارج  و  فوق العــاده 

یــک بــود و  نوشــتن( اضافــه می شــد. اصــالً ایــن بشــر خواب وخــوراک نداشــت. چر

 اعصابــش 
ً
ماننــد رزمنــده در میــدان جنــگ نظامــی، سختی کشــیده بــود. معمــوال

از ســخنان و عملکردهــای برخــی مســئولین خــورد بــود و حــرص می خــورد. گاه از 

شــخصیت برخــی نفوذی هــا رمزگشــایی کــه می کــرد، هم خوشــحال بــود هــم ناراحت. 

خوشــحال از اینکــه می توانــد چهــره ای را مســتند افشــا کنــد و ناراحــت از اینکــه چــرا 

ایــن افــراد دارنــد هــر روز خرابــکاری می کننــد و کســی کاری نمی کنــد. گاهــی خــودش 

می گفــت: »حاجــی مــن داغونــم... اعصابــم خــورده«. می گفتم خوب کمی اســتراحت 

کــن! می گفــت »نمی توانــم« یــا »نمیشــه، وقــت نــدارم«. بااین حــال در هــر موضــوع و 

ــود.  ــرژی ب مباحثــه ای ســرزنده و پران



96
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

ژاد
ج ن

 فر
ین

س
ح

مد
ح

د م
ستا

ه  ا
ام

ژه ن
وی

جملــه امــام بــه جانــش شــعله مــی زد کــه قیــام 

هلل را تنهــا راه اصــالح جهــان می دانســت و بــا 

ِعُظُکــْم ِبَواِحَدٍة 
َ
َمــا أ اشــاره بــه آیــه شــریفه ُقــْل ِإَنّ

ــَراَدى،3 فرمــود: قیــام هلل  ْن َتُقوُمــوا هلِلَِّ َمْثَنــی َوُف
َ
أ

اســت کــه موســی کلیــم را بــا یــک عصــا بــه 

فرعونیــان چیــره کــرد و تمــام تخــت و تــاج آنها 

را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب 

رساند و به مقام صعق و صحو کشاند. قیام 

بــرای خــدا اســت کــه خاتم النبییــن صلــی اهلل 

و  عــادات  تمــام  بــر  یک تنــه  را  آلــه  و  علیــه 

عقایــد جاهلیــت غلبــه داد ... خودخواهــی 

و تــرک قیــام بــرای خــدا مــا را بــه ایــن روزگار 

مــا  بــر  را  جهانیــان  همــه  و  رســانده  ســیاه 

یــر نفــوذ  چیــره کــرده و کشــورهای اســالمی را ز

دیگــران درآورده. قیــام بــرای منافــع شــخصی 

اســت کــه روح وحــدت و بــرادری را در ملــت 

کــرده ... هــان ای روحانیــون  اســالمی خفــه 

ــی! ای دانشــمندان  اســالمی! ای علمــاء ربان

آئیــن دوســت! ای  گوینــدگان  ! ای  دیــن دار

خداخواهــان  ای  خداخواهــی!  دیــن داران 

حق پرســت! ای حق پرســتان شــرافتمند! ای 

شــرافتمندان وطن خــواه! ای وطن خواهــان بــا 

نامــوس! موعظــت خــدای جهــان را بخوانیــد 

و یگانــه راه اصالحــی را کــه پیشــنهاد فرمــوده 

ــا  یــد و تــرک نفع هــای شــخصی کــرده ت بپذیر

بــه همــه ســعادت های دوجهــان نایــل شــوید 

و بــا زندگانــی شــرافتمندانه دوعالــم دســت در 

آغــوش شــوید.4*

پینوشت
1. نساء/ 95.

2. بیانــات در دیــدار خانواده هــای شــهدای هفتــم تیــر و جمعــی از 
خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم، 1395/04/05.

3. سبا/46.
4. صحیفه امام، ج1، ص21.

نمی گویــم محمدحســین از متقیــن عالی رتبــه و از اولیــای الهــی بــود، امــا شــهادت 

می دهــم کــه از مصادیــق ایــن آیــه شــریفه بود کــه می فرمایــد: »ال َیســَتِوي القاِعــدوَن ِمَن 

ــَل 
َ

نُفِســِهم َفّض
َ
مواِلِهــم َوأ

َ
ــَررِ َوالُمجاِهــدوَن فــی َســبیِل اهلِل ِبأ

َ
وِلــي الّض

ُ
الُمؤِمنیــَن َغیــُر أ

 َوَعــَد اهلُل الُحســنی 
ً

ــی القاِعدیــَن َدَرَجــًة َوُکاّل
َ
نُفِســِهم َعل

َ
مواِلِهــم َوأ

َ
اهلُل الُمجاِهدیــَن ِبأ

ــه  ــی ک ــراد باایمان ( اف ــز ــا؛ )هرگ ــًرا َعظیًم ج
َ
ــَن أ ــی القاِعدی

َ
ــَن َعل ــَل اهلُل الُمجاِهدی

َ
َوَفّض

ــا  ــی کــه در راه خــدا ب ــا مجاهدان ــدون بیمــاری و ناراحتــی، از جهــاد بازنشســتند، ب ب

مــال و جــان خــود جهــاد کردنــد، یکســان نیســتند! خداونــد، مجاهدانــی را کــه بــا 

ــر قاعــدان ]ترک کننــدگان جهــاد[ برتــری مهّمــی  مــال و جــان خــود جهــاد نمودنــد، ب

بخشــیده؛ و بــه هــر یــک از ایــن دو گــروه )بــه نســبت اعمــال نیکشــان( خداونــد وعــده 

پــاداش نیــک داده، و مجاهــدان را بــر قاعــدان، بــا پــاداش عظیمــی برتــری بخشــیده 

اســت.«1 

یــخ کــم بوده انــد افــرادی کــه قیــام و جهــاد جــزء شخصیتشــان  همــواره و در طــول تار

ــه در  ــادی ک ــام و جه ــند. قی ــوده باش ــتن نب ــتراحت و نشس ــت و اس ــل عافی ــوده و اه ب

هــر زمــان و مکانــی کــه بــود، ماننــد شــمع نورافشــانی می کــرد و ظلمــت جهــل را نابــود 

می کــرد. در واقــع بــه فرمــوده امــام خامنــه ای امثــال محمدحســین مجاهدانــی بودنــد و 

هســتند کــه عــالوه بــر آبادانــی آخرتشــان، دنیــای دیگــران را هــم می ســازند.

ایشــان در دیدار با خانواده های شــهدا در تفســیر آیه فوق فرموده بودند: »راه پیشــرفت 

ایــران اســالمی، احیــاء روحّیــه انقالبــی و احیــاء روحّیــه مجاهدت اســت. مجاهدت، 

میدان هــای فراوانــی دارد؛ البّتــه همــه ی میدان هــای مجاهــدت هــم خطــر دارد...  

]اینکــه[ خــدای متعــال بــرای مجاهدین فضیلت قائل شــده اســت، بــرای مجاهدت 

رتبــه قائــل شــده اســت، بــرای همین اســت. ما مگــر چقدر در ایــن دنیا عمر می کنیم؟ 

میلیاردهــا ســال قبــل و بعــد مــا ایــن دنیــا عمــر دارد، از ایــن میلیاردهــا ]ســال[، پنجــاه 

ســال، شــصت ســال، هفتــاد ســالش نصیــب مــن و شــما اســت؛ در ایــن مــّدت بایــد از 

ِهــَی 
َ
فرصــت اســتفاده کنیــم، خودمــان را بــرای زندگــی واقعــی ای کــه »ِاّنَ الــّداَر اآلِخــَرَة ل

الَحَیــوان« اســت، آمــاده کنیــم. در ایــن فاصلــه، بعضی هــا مجاهــدت می کننــد و ایــن 

مجاهــدت، آنهــا را بــه مقامــات عالــی می رســاند؛ نه فقــط آخــرت خودشــان را درســت 

می کننــد، دنیــای دیگــران را هــم می ســازند و تقویــت می کننــد و بــه وجــود می آورنــد. 
آن وقــت ایــن مــاِل مجاهــدت اســت.«2

محمدحســین نه تنهــا در بعــد اجتماعــی کــه در زندگــی و ســلوک فــردی اش فــردی 

تالش گــر و ســخت کوش بــود. رســیدگی بــه خانــواده، برنامــه عبــادی منظــم ماننــد 

قرائــت قــرآن و توســالت و تقویــت اخــالص، همگــی مصادیــق جهــاد در بعــد زندگــی 

فــردی او بودنــد.

 محمدحســین بــه معنــای واقعــی کلمــه قائــم و جاهــد بــه مال و جــان بــود و گویی این 
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استاد فرج نژاد؛ 
الگوی جوان گام 

دوم انقالب
حسن محمدی، نویسنده و پژوهشگر 	

 بیانیــۀ گام دوم انقــالب به قلــم امــام جامعــه 

نوشــته شــده تا ضمن اشــاره به دستاوردهای 

انقــالب، چشــم انداز آینــده را روشــن نمایــد. 

در ایــن بیانیــه، جوانــان به عنــوان مهم تریــن 

اجــرای  بــرای  کشــور  امیدبخــش  ظرفیــت 

مشــخص  انقــالب  آرمان هــای  و  برنامه هــا 

شــده اند. درواقــع میــدان داری جوانــان نه تنهــا 

نقطــۀ  مهم تریــن  بلکــه  انقــالب،  بــرکات  از 

امیــد انقــالب اســالمی بــرای پیشــرفت کشــور 

به شــمار رفتــه  اســت. رهبــر معظــم انقــالب در 

شــاه بیت بیانیــۀ گام دوم انقــالب می فرماینــد 

ــد  ــزه بای ــا و پرانگی کــه نســل جــوان مؤمــن، دان

محــور پیشــرفت جامعــه اســالمی باشــند.

علمودانایی

ــود  ــی ب ــژاد کاف ــر فرج ن ــا دکت ــنایی ب ــی آش اندک

دومــی  گام  جــوان  شــاخص های  تبلــور  تــا 

از  فرج نــژاد  مرحــوم  شــود.  دیــده  ایشــان  در 

نوجوانــی به دنبــال علــم بــود. اولیــن شــاخص 

ایشــان، دانایــی اســت. او عمیقــًا باســواد بــود و به دلیــل مطالعــات میان رشــته ای 

فوق العــاده اش، در بســیاری از علــوم قدیــم و جدیــد ســخنان قابــل  اعتنایــی داشــت. 

ایــن روحانــی مجاهــد عالوه بــر فقــه، فلســفه و عرفــان، در ارتباطــات و رســانه، اقتصــاد، 

یــادی بــرای گفتــن داشــت. یــخ و بخشــی از حوزه هــای اســتراتژیک، حرف هــای ز تار

بــر دشمن شناســی،  یــژه  و یــزی اســتراتژیک خــود، به طــور  دکتــر فرج نــژاد در طرح ر

صهیونیسم شناســی، جریان شناســی، شــناخت شــیوه های نفــوذ دشــمن و طراحــی 

ــًا  ــه عمیق ــان ک ــت. وی همچن ــد داش کی ــمن تأ ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــۀ عملیات نقش

بــه ناکارآمــدی علــوم ســکوالر و دانشــمندان ایــن علــوم اعتقــاد داشــت، اقدامــات 

غیرعلمــی در جبهــۀ انقــالب را هــم برنمی تافــت و بــاور داشــت کــه باید حــرف جدید؛ 

امــا علمــی بزنیــم. 

ــر  ــژاد کــه آیــت اهلل مصبــاح را الگــوی خــود می دانســت، همــت خــود را ب مرحــوم فرج ن

ــا  ــود. ب تربیــت نیــرو و جریان ســازی گماشــته و زندگــی خــود را وقــف ایــن امــر کــرده ب

اینکــه اســتاد روش شناســی بــود؛ امــا در پژوهــش علمــی روش خاصــی را تحمیــل 

یــرا معتقــد بــود کــه پژوهشــگر خــودش بایــد راه را پیــدا کنــد تــا بــزرگ شــود.  نمی کــرد؛ ز

دکتــر فرج نــژاد تمــام داشــته های علمــی خــود را بــدون هیــچ چشم داشــتی در اختیــار 

پــدری خــود  را ارث  از مدعیــان، علــم  دیگــران می گذاشــت و برخــالف بســیاری 

نمی دانســت، برایــش فرقــی هــم نداشــت کــه مخاطبــش آیــت اهلل اســت یــا طلبــۀ 

مبتــدی، اســتاد تمــام اســت یــا تــرم اول دانشــگاه، هــر مخاطبــی را بــا انــرژی و نــکات 

علمــی خــود شــگفت زده و ســیراب می کــرد. 

اتهامــات غیرعلمــی، حتــی  برابــر  و در انصــاف علمــی داشــت   مرحــوم فرج نــژاد، 

کارآمــدی مراکــز  در مقابــل عناصــر غیرانقالبــی، ایســتادگی می کــرد. از ضعــف در 

علمــِی انقالبــی ناراحــت بــود و امیــد داشــت کــه رشــد کننــد. همیشــه دســت بــه  قلــم 

بــود؛ چــون ارزش علــم را می فهمیــد و بــا احتــرام گذاشــتن بــه مخاطــب، نــکات او را 

یادداشــت برداری می کــرد. در بحــث علمــی اجــازۀ انتقــاد و حتــی دعــوا هــم مــی داد و 

کیــد داشــت کــه هیــچ کار علمــی  به صــورت دســتوری پیــش نمــی رود، بلکــه بایــد  تأ

ــه  ــم در مباحث ــه عل ــود ک ــن ب ــژۀ او ای ی ــاد و ــود. اعتق ــال ش ــنده اعم ــی نویس ــر حقیق نظ

بــرای  را  از ســاعات عمــر خــود  به دســت می آیــد، به همیــن دلیــل بخــش مهمــی 

مباحثه هــای عالمانــه در موضوعــات از پیــش تعییــن شــده بــا افــراد مشــخص صــرف 

می کــرد. وی در مراکــز مختلــف علمــی حــوزوی و دانشــگاهی حضــور فعالــی داشــت 

و حاضــران در جلســات علمــی از ســطح دانــش او تمجیــد می کردنــد. می گفــت پدرم 

در کودکــی مــرا بــه کتابخانــه می بــرد و ســاعت ها کنــارم می نشســت تــا مطالعــه کنــم، 

قطعــًا چنیــن تدبیــر و تربیتــی بــر کنــش علمــی دکتــر فرج نــژاد تأثیــرات عمیقــی داشــته 

اســت.
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می خواهنــد در گام دوم انقــالب نقش آفرینــی 

مــا  واژۀ  کامــل  مصــداق  کــه  وی  کننــد. 

گام  بیانیــۀ  عصــارۀ  )به عنــوان  می توانیــم 

اعتمادبه نفــس  نیــز  دیگــران  بــه  بــود،  دوم( 

اقدامــات  انجــام  آمــادۀ  را  آن هــا  و  مــی داد 

بــزرگ می کــرد. رویکــرد او برخــالف بخشــی 

از مدعیــان، ســلبی و صرفــًا انتقــادی نبــود، 

بــرای  بــا پذیــرش اشــکاالت موجــود،  بلکــه 

رفــع آن هــا نیــرو تربیــت می کــرد و بــر اهمیــت 

گاه  علــم و خــردورزی در نیروهــای انقالبــی آ

تمدن ســازی  کــه  داشــت  بــاور  یــرا  ز بــود؛ 

ــق  ــه محق ــلوک عالمان ــردورزی و س ــدون خ ب

اســتاد فرج نــژاد   ، از ســوی دیگــر نمی شــود. 

بســیار مردمــی بــود و بــه فعالیت هــا و تربیــت 

نیروهــای مردمــی در جنگ هــای رســانه ای 

بســیج  و روی  کیــد داشــت  تأ و شــناختی 

اســتادی  او  می کــرد.  بــاز  یــژه ای  و حســاب 

نبــود کــه خــود و شــاگردانش را محــور دنیــا 

داشــت  اعتقــاد  به عکــس  بلکــه  بدانــد؛ 

کــه اگــر کارهــا مردمــی پیــش نرونــد، نتیجــه 

داد. نخواهنــد 

دوم  گام  در  موفقیــت  بــرای  اســالمی  نظــام 

ماننــد  جوانانــی  تربیــت  نیازمنــد  انقــالب 

جوانــان  اســت.  فرج نــژاد  محمدحســین 

دولت ســازی  کــه  باانگیــزه ای  و  باایمــان 

و  علمــی  به صــورت  را  جامعه ســازی  و 

راهبــردی دنبــال کننــد. طبعًا آمــوزش جوانان 

جوانــان  انگیزه هــای  ارتقــای  و  انقالبــی 

انقالبــی بــرای ورود بــه فعالیت هــای راهبردی 

گام مؤثــری در ایــن مســیر باشــد.  می توانــد 

دیگــران،  در  امیــد  ایجــاد  بــا  کــه  جوانانــی 

پیــش گام جهــاد علمی و شکســتن محاصرۀ 

باشــند.* دشــمن  تبلیغاتــی 

ایمانمستحکم

 ، شــاخص دوم، ایمان مســتحکم اســتاد فرج نژاد اســت، شــخصیتی خســتگی ناپذیر

ق را بــه نمایــش گذاشــته بــود. مــردی کــه  شــجاع و درعین حــال صبــور و خوش اخــال

هرگــز خســته نمی شــد و علی رغــم همــۀ جفاهــا وظیفــه خــودش را انجــام مــی داد. 

غیــرت دینــی داشــت و غالبــًا فعالیت هایــش بــدون مــزد مــادی و صرفــًا بــرای خدمــت 

بــه انقــالب و مــردم بــود.

یســتی و زهــد او نشــانۀ ایمــان راســخش بــود و دنیــای مــادی برایــش حقیــر و  ساده ز

ناچیــز بــود و بــا اینکــه می دانســت کــه برخــی از فعالیت هــای ضدصهیونیســتی اش 

عقــب  دشــمنی ها  برابــر  در امــا  شــود؛  تمــام  جانــش  قیمــت  بــه  اســت  ممکــن 

گســترش مــی داد.  نمی نشســت و هــر روز دامنــۀ فعالیــت خــود را 

در انتخابــات خبــرگان مشــهد کــه آیــت اهلل مصبــاح از مشــهد شــرکت کــرده بودنــد، 

ــا محتواهــای الزم را تولیــد کنــد. در  ــا صبــح در اتــاق می مانــد ت یــادی را ت شــب های ز

یــادی فرزنــدان نازنیــن خــود را هــم مــی آورد تــا نیــازی نباشــد کــه بــه خانــه بــرود.  مــوارد ز

علی رغــم همــۀ جفاهــا، او ماننــد همیشــه تنهــا بــه فکــر خدمتــی دیگــر بــود؛ چــون تنها 

بــه وظیفــۀ برآمــده از ایمــان خویــش عمــل می کــرد و تشــویق یــا بی اعتنایــی دیگــران، در 

ایمــان او تأثیــر نداشــت.

انگیزۀفوقالعادهوارادۀخستگیناپذیر

ســومین شــاخص، انگیــزۀ فوق العــاده و ارادۀ خســتگی ناپذیری بــود کــه از ایمــان و 

اخــالص مرحــوم فرج نــژاد سرچشــمه می گرفــت. وی به حــدی پرانگیــزه و دارای شــور و 

حــرارت انقالبــی بــود کــه هرگــز خســتگی را در او نمی دیدیم. در شــرایطی که از ســاعت 

شــش صبح تا هشــت غروب، بدون هیچ اســتراحتی در جلســات مختلف شــرکت 

گاهــی اوقــات شــب ها هــم  می کــرد، بازهــم بــرای شــب چندیــن برنامــه داشــت و 

نمی خوابیــد. می گفــت تــا چنــد ســال پیــش بســیاری از شــب ها نمی خوابیــدم و 

ــودم. ــر ب پرانرژی ت

اقــل بیســت ســال ســابقۀ تلمــذ در محضــر اســاتید حــوزه  بــرای امثــال نگارنــده کــه ال

و دانشــگاه را داشــته ایم، اســتاد فرج نــژاد الگویــی بی نظیــر در ایمــان بــه خــدا، علــم 

مفیــد، انگیــزۀ الهــی و غیــرت دینــی به شــمار می رفــت و عالوه بــر ارادت علمــی، 

عمیقــًا او را دوســت داشــتیم. او اســتادی بــود کــه علــم خــود را صادقانــه و مشــتاقانه در 

اختیــار دیگــران می گذاشــت و تنهــا دغدغــه اش رشــد مخاطــب و خدمــت بــه جبهــه 

انقــالب بــود. انگیــزۀ بی پایــان او ماننــد میــدان مغناطیســی بــود کــه دیگــران را جــذب و 

وادار بــه تــالش مضاعــف می نمــود. 

اســتاد فرج نــژاد مصــداق یــک الگــوی تمام عیــار بــرای جوانــان انقالبــی اســت کــه 
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دیشــب یک اســتاد مربی را از دســت دادیم که 

اگــر یکبــار هــم او را می دیــدی، دلباختــه اش 

می شــدی.

ــژاد از ۱۵  ــین فرج ن ــوم دکترمحمدحس ــا مرح ب

ســال پیــش در کانــون فرهنگــی میثم تمــار قــم 

به عنــوان اســتاد کالس نقــِد فیلــم آشــنا شــدم 

ــه مناســبت های مختلــف باهــم ارتبــاط  و ب

داشــتیم.

همیــن چنــد مــاه پیــش در آخریــن مالقــات، 

جلســه ای در ارتبــاط بــا تدویــن کتــب درســی 

داشتیم.

همــان دغدغه منــدی، شــور انقالبــی، تواضــع، ســادگی، پرمحتوایــی، امیــد، تــالش و 

لطافــت روحــی ســال های قبــل را داشــت.

انــگار صــدای حاجــی گفتنــش بــا آن ســوز همیشــگی اش را هنــوز می شــنوم ... خیلی 

جایــش خالی اســت.

آن قــدر خــوب بــود کــه وقتــی در کنــارش می نشســتیم، حــال مــا هــم خــوب می شــد. 

هــم اســتاد بــود و خیلــی می دانســت؛ هــم مربــی بــود و تمــام رفتارهایــش درس داشــت 

و شــاگردان را شــیفته می کــرد و می ســاخت.

ضایعــۀ ازدســت دادن ایــن اســتاد مربــی را بــه حضــرت ولی عصــر عجــل اهلل تعالــی 

فرجه الشــریف و نائــب ایشــان امــام خامنــه ای )روحــی فــداه( و کلیــۀ فعالیــن جبهــۀ 

فرهنگــی انقــالب اســالمی خصوصــًا دوســتان و شــاگردان ایشــان در اســتان یــزد 

تســلیت عــرض می کنــم. روحــش شــاد و راهــش پررهــرو بــاد.*

استاد باید مربی باشد
مجتبی وافی، کارشناس الهیات و معارف اسالمی 	
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آزاد اســالمی یــزد در آن دوران و دوران بعــد، 

یــادی را در میــان خــود جمــع کــرده  نخبــگان ز

بود.

زمــان هیــأت ۲ قســمت شــده بــود؛ بخــش 

اول، توســل و مناجــات و بخــش دوم گعــده 

و صحبــت پیرامــون مســائل و دغدغه هــای 

. دانشــجویی و مســائل روز

محمدحســین در جلســات هیــأت شــرکت 

می کرد و بخشــی از هیأت را به بیان ضرورت 

محمد حســین فرج نــژاد بــرای مــن و همــۀ دانشــجویان یــزد، همیشــه شــخصیتی 

یزمــا داشــت شــخصیتی عاِلــم، آشــنا بــا مســائل روز علمی کشــور و منطقــه، با نگاه  کار

بلنــد جهانــی.

اصــالً در ارتباطــش تکلفــی احســاس نمی کــردی، نکته ســنج و خوش بیــان و تحســین 

کننــدۀ خوبی هــا و اســتعدادهای جوانــان، اهــل کار جمعــی و همیشــه حاضــر در 

مجموعه هــای فعــال دانشــجویی.

اولین بار در جلســات هیأت دانشــجویی محبان الزهراء )س( دانشــگاه آزاد اســالمی 

یــزد در ســال های ۸۳ تــا ۸۵ بــا ایشــان آشــنا شــدم. هیأتــی کــه در منــزل ما هرهفتــه برگزار 

می شــد و جمعــی از بچه هــای خوش فکــر دانشــگاه جمــع می شــدند،  البتــه دانشــگاه 

الگویی برای جوانان یزدی
محمد کالنتر مهرجردی، دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسالمی 	
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کار علمــی و جنبــش نرم افــزاری و نهضــت 

علمــی بــرای مخاطبیــن می پرداخــت.

آن ایــام، رهبــری انقــالب مباحثــی از قبیــل 

جنبــش نــرم افــزاری و نهضــت تولیــد علــم 

بــه  همــواره  را  آزاداندیشــی  کرســی های  و 

می شــدند. یــادآور  دانشــجویان 

ــین  ــه محمدحس ــه هرهفت ــت ک ــرم هس خاط

بــا دســت پــر بــه هیــأت می آمــد. هرهفتــه بــه 

اقتضــای مباحــث مطروحــه، چندیــن جلــد 

و  مــی آورد  خــود  به همــراه  جــزوه  و  کتــاب 

ــا جدیدتریــن و بهتریــن کتاب هــا  بچه هــا را ب

 و مقــاالت علمــی و ســایت ها آشــنا می کــرد.

از جمله خاطراتی که از آن روزها درخصوص 

اســتاد فــرج نــژاد به یــادم هســت، نکته ســنجی 

و ظرفیت شناســی از شــاخصه های اصلــی 

می کــرد  گــوش  خــوب  ســؤاالت  بــه  بــود.  او 

و  یــاد  ز و خــوب پاســخ مــی داد. مطالعــات 

و  کشــور  اندیشــمندان  بــا  گســترده  ارتبــاط 

ــا  ــریعًا نیازه ــه س ــود ک ــده ب ــث ش ــان باع آثارش

و پرســش های جمــع دانشــجویی را بــرآورده 

کنــد.

یــادم  روزهــای هیــأت  آن  از  کــه  خاطــره ای 

بچه هــا  از  یکــی  کــه  اســت  ایــن  هســت، 

ابتــکاری بــه خــرج داده و در هیــأت، بخشــی 

»نهــج  در  ع(  از دعاهــای حضــرت علــی )

البالغــه« کــه معــارف بلنــد توحیدی داشــت، 

می کــرد. زمزمــه 

ایــن کار او بــا تشــویق محمدحســین همــراه 

یــک حرکــت بســیار مثبــت  را  آن  کــه  شــد 

نوآورانــه در هیــأت می دانســت. همیشــه  و 

ســتایش  را  خالقانــه  و  مبتکرانــه  کارهــای 

می کــرد.

او  پیشــنهاد  بــه  متعــدد  جلســات  از  بعــد 

توســط دانشــجویان هیــأت؛  تأســیس کانــون جنبــش نرم افــزاری و تولیــد علــم دانشــگاه 

انجــام شــد. 

یاد شــد، پیشنهاد داد  وقتی ســؤاالت و پختگی  دانشــجویان و گســتردگی فعالیت ها ز

یــزی کنیــم تــا بچه هــا بــا تازه تریــن اندیشــه ها و نوآوری هــا  تــا یــک اردوی علمــی، برنامه ر

در عرصۀ علوم انســانی از نزدیک آشــنا شــوند.

خاطــرم هســت بــا جدیــت، یــک برنامــۀ یــک هفتــه ای اردوی علمــی را بــرای بچه هــای 

هیــأت و کانــون دانشــگاه هماهنــگ کــرد.

یــزی اســاتید و بازدیــد از مراکــز علمــی و گفت وگــو بــا  جالــب ایــن بــود کــه تمــام برنامه ر

اندیشــمندان حــوزوی را خــود بــه عهــده گرفــت. اینجــا بــود کــه ظرفیــت و برجســتگی 

علمــی محمدحســین بــرای مــا آشــکار شــد.  اردوی علمــی کــه مــا حصــل آن جلســات 

بــا ۱۸ اســتاد طــراز اول قــم بــا موضوعــات از قبــل هماهنــگ شــده براســاس توانایــی و 

کارکــرد آن اســتاد و بازدیــد از بهتریــن مراکــز پژوهشــی و علمــی در قــم بــود.

از اســاتید به نامــی کــه بــا آن هــا جلســات علمــی داشــتیم و در خاطــرم هســت: اســتاد 

پارســانیا، اســتاد خســرو پناه، اســتاد رهنمایی، اســتاد پیروزمند، اســتاد غالمی، اســتاد 

حاجــی صادقــی و اســتاد اعرافــی و ... می تــوان اشــاره کــرد.

بچه هــا از مؤسســات مطــرح علمــی قــم همچــون مؤسســۀ امــام خمینــی )ره(، مؤسســه 

باقرالعلــوم، دفتــر فرهنگســتان علــوم، پژوهشــگاه علــوم انســانی و جامعة المصطفــی 

بازدیــد کردنــد.

نزدیــک بــه ۵۰ نفــر از دانشــجویان خوش فکــری کــه در جلســات همیــن اردوی علمــی 

شــرکت کردند، بعدها مســیر زندگی و تالش علمی آن ها را تغییر داد و امروز بســیاری 

از آن هــا از نخبــگان و فعالیــن فکری و فرهنگی کشــور هســتند.

یــان فکــری و علمــی در  ســال های بعــد نیــز اردوهــای مشــابهی برگــزار گردیــد و جر

آورد. به وجــود  دانشــگاه 

خاطــرم هســت اســتاندار وقــت یــزد، آقــای عاصــی از بنــده دعــوت کــرد تــا در کارگــروه 

تحــول علمــی دانشــگاه های اســتان شــرکت کنــم و پیشــنهادات و بنــده تجربیــات 

اردوهــای علمــی را ارائــه کــردم.

بنــده در ســال ۸۵ فارغ التحصیــل شــدم؛ ولــی کانــون و هیــأت فعالیتــش را ادامــه داد و 

بــا درایــت و مشــاورت مرحــوم فرج نــژاد فعالیتــش در میــان دانــش آمــوزان و طــالب یــزد 

نیز گســترده شــد. 

ــراء )س(  ــان الزه ــات محب ــزد و هی ــالمی ی ــگاه آزاد اس ــزاری دانش ــش نرم اف ــون جنب کان

نمونــه ای از ده هــا مراکــز علمــی و فرهنگــی بــود کــه مرحــوم فرج نــژاد بــا حضــور پربرکــت، 

عالمانــه و مخلصانــۀ خــود در آن هــا بــه فعالیتشــان جهــت و جهــش مــی داد و جالــب 

آنکــه بــرای خــود هیــچ نمی خواســت.*
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کالس شــروع شــد و طبق روش و ســیره ای که 

آقــای فرج نــژاد داشــتند، دائمــًا اطرافیــان خــود 

را رصــد می کردنــد؛ یعنــی صله رحــم یــا همــان 

رفاقــت و دوســتی و یــا آن ســیره شــاگردی و 

تربیــت اســتاد همــه این هــا را بخواهیــم جمــع 

می دادنــد؛  انجــام  واقعــی  به معنــای  کنیــم 

یعنــی به معنــای واقعــی مربــی بودنــد و دائمــًا 

ــد کــه رفیــق و همراهشــان  به دنبــال ایــن بودن

از  و  باشــد  نداشــته  مشــکلی  زندگــی  در 

خــود  اطرافیــان  و  رفقــا  زندگــی  مشــکالت 

کــه فــالن  خبــر داشــتند و رصــد می کردنــد 

مشــکل مربــوط بــه اطرافیانشــان حــل شــد یــا 

بنــده در ســال ۹۵ توســط یکــی از دوســتان بــه کالس تفســیر قــرآن آقــای علم الهــدی 

دعــوت شــدم و بــا آقــای دکتــر فرج نــژاد آشــنا شــدم. دورادور می شــنیدم کــه دکتــر 

فرج نــژادی هســت کــه نویســنده اســت و کارهــای علمــی مختلفــی انجــام می دهــد و 

تصــور ذهنــی بنــده از یــک فــردی کــه نویســنده چنــد کتــاب باشــد، مثــل بقیــه اســاتید 

ایــن بــود کــه ایشــان حتمــًا جایــگاه و یــا حداقــل کالس کاری بــرای خودشــان دارنــد، 

اولیــن جلســه ای کــه بــا ایشــان آشــنا شــدیم بعــد از کالس توســط یکــی از دوســتان بــه 

ایــن بزرگــوار معرفــی شــدم وایشــان به نحــوی بــا مــن برخــورد کردنــد کــه مــن احســاس 

ــا هم کالســی خــودم صحبــت می کنــم. کــردم ب

ایــن مســأله خیلــی بــرای مــن عجیــب و جالــب بــود، حداقــل در چنــد ســال گذشــته 

 این چنیــن بــود کــه زمانــی کــه قصــد داشــتیم یکــی از اســاتید را مالقــات کنیــم، 
ً
معمــوال

بایــد وقــت قبلــی می گرفتیــم و بــا هماهنگی هــای قبلــی اســاتید را مالقــات می کردیــم 

و بــه ایــن راحتــی نمی شــد یــک اســتاد را دیــد و بــا او صحبــت کــرد، آشــنایی مــا از آن 

اجتهاد علمی در دغدغه های اجتماعی
حسین فرج نژاد، یک مربی واقعی بود

مجید رحیمی، محقق و پژوهشگر 	
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ــا تمــام وجــود مایــه می گذاشــتند  ــه.  واقعــًا ب ن

کــه مشــکالت اطرافیــان و رفقــا را حــل کننــد.

و  همــکاری  آرام آرام  ســال ها  همــان  از 

کــه  به گونــه ای  شــد،  یــاد  ز مــا  شــاگردی 

بعضــی مواقــع به نحــوی برخــورد می کردنــد 

ــود،  ــد ایشــان رفیقــم ب کــه آدم نمی توانــد بگوی

اســتادم بــود یــا همــکارم بــود، رفتــار ایشــان 

به صورتــی بــود کــه انســان احســاس می کــرد 

یعنــی  هســتیم؛  نزدیــک  به هــم  خیلــی  کــه 

تفــاوت  تفــاوت ســنی احســاس نمی شــد، 

واقعــًا  و  نمی شــد  احســاس  جایگاهــی 

به عنــوان یــک دوســت بودنــد و در کنــار هــم 

کار می کردیــم و کارهــای مختلــف را پیــش 

می بردیــم، هیچــگاه ایــن روحیــه را نداشــتند 

ــد  کــه بخواهنــد روی یــک نفــر منــت بگذارن

یــا بخواهنــد یــک نفــر را به خاطــر اینکــه  و 

جایــگاه علمــی پاییــن یــا باالیــی دارد مــورد 

خطــاب قــرار دهــد، به خاطــر همیــن مســأله 

ســال ها گذشــت و مــا پروژه هــای مختلفــی را 

بــا ایشــان همــکار بودیــم و کارهــای متعــددی 

می دادیــم. انجــام 

 جلســات متعــددی همــراه ایشــان 
ً
معمــوال

بــودم، ویژگــی شــاخصی کــه ایشــان داشــتند 

همراهشــان  کــه  جلســه  هــر  کــه  بــود  ایــن 

می رفتــم، جلســاتی بــا موضوعــات مختلف؛ 

مثــالً در یــک جلســه جمــع و دوســتانی بودند 

کــه فلســفه خوانــده بودنــد یــا در جلســه دیگــر 

دوســتانی بودنــد کــه تفســیر خوانــده بودنــد یــا 

جلســه دیگــری بــود کــه دوســتان رســانه ای 

در آن حاضــر بودنــد و موضوعــات مختلــف 

. نــوع ورود آقــای فرج نــژاد بــه مباحــث  دیگــر

احســاس  کــه  بــود  به نحــوی  مختلــف 

کامــالً  رشــته  ایــن  در  ایشــان  کــه  می کــردی 

متخصــص و مســلط هســتند و حرف هایشــان همیشــه تــازه و جدیــد بــود؛ یعنــی 

نداشــتند. خســته کننده  و  تکــراری  صحبت هــای 

کــه شــهید  زمانی کــه ایــن خاطــرات را در ذهنــم مــرور می کنــم بــه یــاد آن تعریفــی 

مطهــری از اجتهــاد و مجتهــد می کننــد می افتــم؛ شــهید مطهــری یــک تعریفــی از 

اجتهــاد دارنــد کــه می فرماینــد اجتهــاد؛ یعنــی اینکــه انســان و فــرد مجتهــد مباحــث 

ــرف  ــد برط ــث جدی ــن مباح ــردم از ای ــاز م ــود نی ــث می ش ــه باع ــه روزی را ک ــد و ب جدی

شــود؛ یعنــی درمــورد مباحــث جدیــدی کــه مــردم بــا آن ارتبــاط دارنــد و درگیــر هســتند 

تحقیــق و تفحــص صــورت بگیــرد و درمــورد آن ها نیاز مــردم را برطرف کنــد، دقیقًا این 

شــاخصه ی آقــای فرج نــژاد بــود کــه در زمینه هــای مختلفــی کــه نیــاز جامعــه بــود ورود 

پیــدا می کردنــد و حرف هــای کامــالً جدیــدی می زدنــد، ایــن آقــا بــا این همــه مشــغله 

ــا  فــراوان دائمــًا بــه فکــر اطرافیــان و دوســتان بودنــد، حتــی بارهــا می شــد کــه ایشــان ب

یــک نفــر صحبــت می کردنــد کــه دوســت دوران دبیرستانشــان بــود یــا جویــای احــوال 

شــخصی می شــدند کــه ۱۰ ســال پیــش بــاب آشــنایی آن هــا فراهــم شــده بــود.

خاطــرم هســت کــه یکــی از دوســتان دوران دبیرستانشــان کــه در کار آزاد مشــغول 

بودنــد و از فضــای علمــی فاصلــه گرفتــه بودنــد، قطعــه ای الزم داشــتند کــه از قــم بــه 

شهرســتان بفرســتند و آقــای فرج نــژاد بــا تمــام مشــغله ها و کارهایــی کــه داشــتند یــک 

نیــم روز وقــت گذاشــتند و از مغازه هــای مختلــف قیمــت می گرفتنــد، مارک هــای 

مختلــف را بررســی می کردنــد تــا ایــن قطعــه ای کــه می خواهنــد بفرســتند، قطعــه کامــالً 

یــد داشــتند. ایــن مســأله  خــوب و کارآمــدی باشــد، گویــی بــرای خودشــان قصــد خر

بــرای مــن خیلــی جالــب بــود کــه یــک نفــر آن قــدر روی مســائل مختلــف حساســیت 

داشــته باشــد.

مطیعامرولی

 زمانی کــه ایــن جامعیــت علمــی در امــر ولــی ضــرب می شــد؛ یعنــی وقتی کــه حضــرت 

ــد کــه ایــن مســأله درحــال حاضــر مهــم اســت،  کیــد می کردن ــا روی یــک مســأله تأ آق

بــر فــرض اقتصــاد یــا فرهنــگ مهــم اســت، آن مســأله بــه مهم تریــن دغدغــه ی فکــری 

کــه مــن  یچــه جایگاهــی  کــه چگونــه می تــوان از در آقــای فرج نــژاد تبدیــل می شــد 

یچــه یــک مســأله را بــرای  دارم بــه ایــن مســأله نــگاه کنــم و چطــور می توانــم از ایــن در

ــود.  ــژاد ب کشــور خــودم حــل کنــم، ایــن هــم یکــی از شــاخص های اصلــی آقــای فرج ن

در کنــار ایــن مســأله یــک فــرد بــا چنیــن مشــغله و چنیــن کارهــا و جلســات متعــددی 

کــه داشــتند کــه حداقــل بارهــا یــا خــود بنــده حضــور داشــتم یــا می شــنیدم کــه مثــالً 

ــا ۸ و ۹ شــب، ایــن یــک تایــم کاری  از ســاعت ۸ صبــح ایشــان مشــغول کار بودنــد ت

ــت  ــه داش ــب ادام ــا ۲ نیمه ش ــد ت ــروع می ش ــب ش ــاعت ۱۰ ش ــدی از س ــم بع ــود و تای ب
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بــه مــا مشــاوره مــی داد هرچــه اصــرار می کردیــم 

کــه آقــای فرج نــژاد هزینــه ای را بــه مــا بفرماییــد 

کــه ایشــان می گفتنــد شــما چــون مســتقل 

هســتید مــن هزینــه ای از شــما نمی گیــرم و آن 

شــب هــم کــه دعــوت را پذیرفتــه بودنــد بعــد از 

اینکــه شــام را میــل کردنــد خیلــی جالــب بــود 

ــا  ــد: »بچه ه ــان گفتن ــای خودش ــه بچه ه رو ب

ســیر  و  خوردیــد  خوشــمزه  شــام  کــه  حــاال 

شــدید، یادتــان باشــد یک ســری از بچه هــا 

هم سن وســال  و  عالــم  همیــن  در  هســتند 

شــما و بــا شــما هیــچ فرقــی ندارنــد؛ ولــی ســر 

ــد.« گرســنه روی زمیــن می گذارن

ایــن ادبیــات خیلــی بــرای مــن جالــب بــود 

یــز تربیتــی را در کنــار هــم  کــه چقــدر نــکات ر

قــرار می دهنــد و از همیــن نــکات در مســائل 

اینکــه  یــا  و  می کننــد  اســتفاده  مختلــف 

ــد کــه همــان شــب  دوســت مــا نقــل می کردن

آقــای فرج نــژاد بــا یــک بســته غذایــی و چنــد 

، جاهایــی  تــا غــذا رفتنــد بــه حاشــیه شــهر

کــه شــاید خیلــی از ماهــا بلــد نباشــیم، درب 

خانــه بنــده خدایــی را زدنــد کــه آمدنــد دم در 

و تــا چشمشــان بــه آقــای فرج نــژاد افتــاد شــروع 

یــه کــردن و گفتنــد کــه بچه هایــم  کــرد بــه گر

هنــوز شــام نخــورده بودنــد کــه شــما آمدیــد.

ایــن نــوع از شــخصیت آقــای فرج نــژاد زمانــی 

کامــل نشــان داده می شــود و می توانیــم ایــن 

شــخصیت و ویژگی هــای علمــی ایشــان را 

کنــار ویژگی هــای شــخصیتی و ارتبــاط  در 

ایشــان بــا خانــواده ودوستانشــان را نمایــش 

دهیــم کــه تمــام این هــا کنــار هــم قــرار بگیرنــد 

و می توانیــم یــک الگویــی را به نــام حســین 

و  جالــب  بســیار  و  کنیــم  معرفــی  فرج نــژاد 

کارآمــد خواهــد بــود.*

کــه جلســات مختلفــی داشــتند و روی مســائل مختلــف کار می کردنــد، 2 نیمه شــب 

کــه هــر فــردی کــه ۱۲ ســاعت کارکــرده مســلمًا خســتگی دارد و نمی توانــد کار را ادامــه 

می دهــد؛ امــا ایشــان بــا چنیــن حرارتــی بحث هــا را توضیــح می دادنــد و بــه بحث هــای 

مختلــف ورود داشــتند کــه آدم احســاس می کــرد االن اول صبــح اســت و تــازه شــروع 

ــم. ــه کارکرده ای ب

دررابطه بــا ایــن شــخصیت وجــودی هرکســی ایــن حجــم از کار و فعالیــت علمــی را 

ببینــد، مســلمًا می گویــد کــه پــس خانــواده ایشــان؟ بــرای مــن خیلــی جالــب بــود کــه 

ایشــان متعهــد بودنــد کــه یــک روز در هفتــه حتمًا بــرای خانــواده وقت بگذارنــد و بارها 

می شــد در وســط یــک جلســه یــا کالس بچه هایشــان تمــاس می گرفتنــد، آن چنــان بــا 

ادبیــات کودکانــه و خــاص بــا فرزندانشــان ارتبــاط می گیرنــد و آن هــا را قانــع می کردنــد 

و یــک ارتبــاط محبت آمیــزی هــم بــا فرزنــدان خودشــان هــم بــا بقیــه بچه هــا داشــتند، 

ایشــان یــک دختــر ۴ ســاله و دو پســر نوجــوان داشــتند کــه تعریــف می کردنــد: »یــک 

روز یکــی از بچه هــا درخواســت کــرد کــه پســته می خواهــم، مــن هــم دســت بچه هــا 

را گرفتــم و از خروجــی ســاختمان بیــرون آمدیــم، بچه هایــی کــه بــازی می کردنــد را 

یــدم و بیــن همــه تقســیم  صــدا زدم و همــه باهــم بــه مغــازه رفتیــم و مقــداری پســته خر

کــردم، هــم بچه هــای مــن راضــی و خوشــحال شــدند و هــم بچه هایــی کــه در محوطــه 

مشــغول بــازی بودنــد.« به نظــر مــن ایــن روحیــه ی جالبــی اســت کــه فرزنــد مــن از مــن 

درخواســت می کنــد و مــن بــا ایــن درخواســت به گونــه ای عمــل می کنــم کــه بــه او یــاد 

دهــم اگــر چیــزی خواســتی بــرای همــه بخــواه و بیــن همــه تقســیم کــن.

کمکهایمؤمنانه

ع( به عنــوان  یکــی از دوســتانمان خاطــره ای نقــل می کــرد کــه شــب والدت امــام علــی )

یــک قــرار کاری همــراه بــا همــه خانواده هایــی کــه همــکار بودیــم، دور هــم جمــع شــدیم 

کــه آقــای فرج نــژاد هــم همــراه بــا خانواده شــان دعــوت بودنــد تــا شــامی میل کننــد و بعد 

 مســئول مؤسســه نقــل می کــرد زمانی کــه آقــای فرج نژاد 
ً
از شــام هــم جلســه ای باشــد، اوال

	 
گــی شــاخصی کــه ایشــان داشــتند ایــن بــود کــه هــر جلســه که همراهشــان   ویژ

 در یــک جلســه جمــع و 
ً

می رفتــم، جلســاتی بــا موضوعــات مختلــف؛ مثــال

ــا در جلســه دیگــر دوســتانی  دوســتانی بودنــد کــه فلســفه خوانــده بودنــد ی

بودنــد کــه تفســیر خوانــده بودنــد یا جلســه دیگــری بود که دوســتان رســانه ای 

ــژاد  در آن حاضــر بودنــد و موضوعــات مختلــف دیگــر. نــوع ورود آقــای فرج ن

بــه مباحــث مختلــف به نحــوی بــود کــه احســاس می کــردی کــه ایشــان در ایــن 

 متخصــص و مســلط هســتند و حرف هایشــان همیشــه تــازه و 
ً

کامــال رشــته 

جدیــد بــود؛ یعنــی صحبت هــای تکــراری و خســته کننده نداشــتند.
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دو  علمــی  شــخصیت های  میــان  در  مــا 

ــی  ــم؛ یک ی ــرو دار ــان و نی ــوع انس ــطح و دو ن س

بــه  کــه  هســتند  علمــی  شــخصیت های 

و  پژوهشــی  فعالیــت  و  علمــی  فعالیــت 

موفــق  اگــر  و  می پردازنــد  ترجمــه  تحقیــق، 

باشــند بــه تولیــد علــم دســت پیــدا می کننــد. 

کــه  یــم  دار را  دومــی  گــروه  باالتــر  ســطح  در 

مدیریــت تولیــد علــم را بــر عهــده می گیرنــد و 

مدیریــت علمــی انجــام می دهنــد، مدیریــت 

علمــی نــه به معنــای مدیریــت یــک مجموعه 

عرصــه  یــت  مدیر به معنــای  بلکــه  علمــی، 

تولیــد علــم، مدیریــت جبهه پیشــرفته علمی 

به معنــای تولیــد محتــوای جدیــد علمــی و 

به معنــای تولیــد علوم انســانی - اســالمی و 

علــوم بومــی.

شخصیتعلمیاستادفرجنژاد

کــه در هــر دو  بودنــد  نــادری  از اشــخاص  مرحــوم اســتاد محمدحســین فرج نــژاد 

زمینــه پیشــتاز بودنــد، هــم در بحــث تولیــد علــم به صــورت فــردی و ایشــان به تنهایــی 

و برجســته ای هســتند و هــم در عرصــه  آثــار فاخــر  یــک محقــق دارای  به عنــوان 

مدیریــت پژوهــش و مدیریــت تولیــد علــم. ویژگــی مهــم مدیریــت تولیــد علمــی ایشــان 

ایــن بــود کــه ایــن مدیریــت را به صــورت کامــالً خودجــوش، جهــادی و با دســتان خالی 

و در نتیجــه آن ســوزوگداز و اشــتیاق و البتــه فهــم عمیــق درونی شــان رقــم می زدنــد، 

بــرای اینکــه مقــداری اهمیــت مدیریــت تولیــد علــم مشــخص تر شــود بنــده دو نمونــه 

مثــال می زنــم؛ در قرن هــای ۱۸ و ۱۹ میــالدی بعضــی از افــراد هســتند کــه مثــالً در 

جنبــش روشــنگری اســکاتلند می نویســند و نظریه ســازی و نظریه پــردازی می کننــد؛ 

یــات و مدیریــت تولیــد علــم ســکوالر غــرب را  امــا بعضــی از افــراد مدیریــت تولیــد نظر

بــر عهــده دارنــد کــه از جملــه ی ایــن افــراد می تــوان بــه دیویــد هیــوم اشــاره کــرد کــه هیون 

نه تنهــا کســی اســت کــه می نویســد و آثــار محتوایی تولید می کنــد، بلکه دیگــران را هم 

مدیریــت می کنــد؛ مثــالً دیویــد هیوم اشــخاصی چون آدام اســمیت، آنتونــی جیبان و 

دیگــران را مدیریــت و نظــارت می کنــد تــا آثــار این هــا نوشــته و تولیــد شــود و ایــن رونــد 

مدیریت ژورنالیسم علوم انسانی
بررسی مدیریت علمی استاد محمدحسین فرج نژاد

 سید محمدرضا رضی، کارشناس علوم اقتصادی 	
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5. سینما 

6. فضای مجازی

، فقــه فضــای مجــازی و فقــه  7. فقــه هنــر

رســانه

8. اقتصاد 

لیســانس ایشــان اقتصــاد بــود، کارشناســی 

ارشــد فلســفه و دکتــرا را هــم حکمــت هنــر 

و فلســفه هنــر داشــتند کــه این هــا بــه ایشــان 

وجــوه  ذو  و  ابعــاد  ذو  کــه  مــی داد  توانایــی 

انجــام  بــزرگ  کارهــای  بتواننــد  و  باشــند 

دهنــد و ایشــان هــم بــه جهــت مطالعاتشــان 

به خاطــر  بعــد  و  کارشناســی  مقطــع  در 

تمام عیــار  جنــگ  یــک  در  کشــور  درگیــری 

اقتصــادی به صــورت جــدی در ایــن فضــا 

وارد شــدند و در مباحــث اقتصــادی تمرکــز 

اقتصــادی  شــناختی  مباحــث  بــر  ایشــان 

بــود؛ یعنــی تحلیــل اقتصــاد و رویدادهــای 

و  عمومــی  باورهــای  منظــر  از  اقتصــادی 

باورهــا و شــناخت هایی کــه در ذهــن مــردم 

همــه  و  مــردم  از  کــه  اقتصــادی  جامعــه  و 

فعــاالن اقتصــادی شــکل می گیــرد، تشــکیل 

می شــود.

 در ادامــه بــد نیســت بــه حــوزه معماری اشــاره 

کنــم کــه ایشــان به شــدت بــه حــوزه معمــاری 

عالقه منــد بودنــد، در بحــث باســتان گرایی 

یــخ باســتان مطالعــات خیلــی خوبــی  و تار

مطالعــات  بحــث  در  همچنیــن  داشــتند، 

ــی  ــیار عمیق ــنایی بس ــل آش ــای بین المل فض

کشــورهای جهــان  کشــورهای اســالمی،  بــا 

جملــه  از  جهــان  سیاســی  جغرافیــای 

هندوســتان داشــتند، در ایــن زمینــه افــرادی 

یــان  جر در  و  می کردنــد  کار  ایشــان  بــا  کــه 

ایشــان هســتند.* مطالعــات 

را رصــد و مدیریــت می کنــد، در جبهــه ی خــودی مثــالً در میــان علــوم فنــی مهندســی 

و جبهــه علمــی و فنــی انقــالب اســالمی می توانیــم از شــهید فخــری زاده یــاد کنیــم کــه 

ایشــان نه تنهــا یــک دانشــمند اســت، بلکــه یــک مدیر تولید علم اســت و تولیــد علم را 

مدیریــت می کنــد و مثــالً مرحــوم شــهید آشــتیانی کــه ایشــان هــم یــک مدیــر در عرصه 

ــژاد  ــا خــود پیــش می برنــد، مرحــوم اســتاد فرج ن تولیــد علــم هســتند و یــک جبهــه را ب

هــم از همیــن دســت بودنــد، منتهــا تفاوتــی کــه ایشــان بــا مرحــوم آشــتیانی و مرحــوم 

ــمی  ــازمانی و رس ــی، س ــاص دولت ــکان خ ــچ ام ــه هی ــود ک ــن ب ــتند، ای ــری زاده داش فخ

در اختیــار ایشــان نبــود و تمامــی ایــن فعالیت هــا به صــورت خودجــوش، جهــادی 

ــا دســتان خالــی انجــام می شــد. دلیــل اینکــه مرحــوم  و به صــورت کامــالً مردمــی و ب

اســتاد فرج نــژاد در ایــن عرصــه نفــس می زدنــد و دغدغــه داشــتند و تولیــد علــم را بــه 

ــود کــه ایشــان به صــورت عمیــق  ــد، ایــن ب ــدازه خودشــان دنبــال می کردن ســهم و به ان

جبهــه مقابــل را شــناخته بودنــد؛ یعنــی دشمن شناســی ایشــان، دشمن شناســی 

عمیقــی بــود و شــناخت ســطحی نبــود کــه صرفــًا بــه یک ســری فعالیت هــای میدانــی 

و مبــارزات روبنایــی اکتفــا کننــد، بلکــه مبــارزه ایشــان در یــک ســطح بســیار عمیقــی 

شــکل می گرفــت و ایــن ناشــی از دشمن شناســی عمیــق ایشــان بــود. دشمن شناســی 

عمیــق ایشــان باعــث می شــد کــه بداننــد کــه امــروز دلیــل قــدرت جبهــه مقابــل و 

جبهــه کفــر و مجهــز شــدن آن بــه ســالح علــم اســت و ایشــان بارهــا می گفتنــد کــه در 

یــکا و فضــای مجــازی ایشــان  موضوعــات خــاص مثــالً در بحــث رســانه، جنایــت آمر

بــه لهجــه شــیرین یــزدی خــود می گفتنــد کــه می خواهیــم یــک کتــاب بنویســیم بزنیــم 

بــر دهانشــان.

عرصههایفعالیتتولیدومدیریتعلماستادفرجنژاد

ــطوح  ــن س ــم در عمیق تری ــی و ه ــدام عمل ــا اق ــدان ب ــم در می ــه ه ــود ک ــردی ب ــان ف ایش

نظــری می جنگیــد و ایــن کار را بــا کتــاب انجــام مــی داد، بــا کتــاب بــر دهــان دشــمنان 

نفــوذ  و »تحلیــل  کتــاب »اســطوره های صهیونیســتی ســینما«  و مثــالً  می کوبیــد 

فرهنگــی کابالیســتی در ســینما« از جلوه هــای تــالش ایشــان اســت. بنــده چنــد نمونه 

از عرصه هایــی کــه ایشــان در آن بــه تولیــد علــم و مدیریــت تولیــد علمــی می پرداختند 

را خدمــت شــما عــرض می کنــم:

1. صهیونیســم پژوهی و یهودشناســی کــه در ایــن زمینــه کارهــای جــدی انجــام داده 

بودنــد، از جملــه بحــث اقتصــاد صهیونیســت کــه یــک پــروژه مفصــل بــود.

2.  فلسفه علم 

3.  فلسفه هنر 

4. فلسفه طب



107

ت
ش

ددا
یا

خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

مقدمه

بــا  آن  نســبت  و  واقعــه عاشــورا  در تحلیــل 

یــخ، تحلیل هایــی شــده اســت. از ســید  تار

آوینــی  شــهیدان اهــل قلــم، ســید مرتضــی 

گرفتــه تــا اســتاد شــهید مطهــری هــر یــک از 

منظــری بــه ایــن واقعــه نگریســته اند. آنچــه 

یــه نیــز  جــای تأمــل دارد کــه می تــوان از ایــن زاو

بــه واقعــه عاشــورا نــگاه کــرد، جایــگاه عاشــورا 

بــا  آن  نســبت  و  شــیعه  یــخ  تار فلســفه  در 

اســت. اســالمی  نویــن  تمدن ســازی 

تمدنمادیغرب

از  یکــی  به عنــوان  اســالمی  تمدن ســازی 

حلقه هــای مهــم و مراحــل تکمیــل انقــالب 

اســالمی، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 

نــگاه تمدنــی دارنــد،  کــه  یاناتــی  افــراد و جر

و  یــخ می بیننــد  تار افــق  و  کرانــه  بــر  را  خــود 

آتــی  نســل های  و  بعــد  بــرای صدهــا ســال 

یزنــد. می ر برنامــه  و  می اندیشــند 

ماهیــت تمــدن، ماهیتــی فرهنگــی اســت. 

تمدن هــای دنیــا از مصــر و یونــان گرفتــه تــا 

ــر بنیادهــای  تمــدن کنونــی غــرب، همگــی ب

مــادی بنــا شــده اند. تنهــا تمــدن انبیــاء بــوده 

کــه برگرفتــه از مبانــی الهــی و وحیانــی اســت و 

ــه ســعادت حقیقــی را داشــته اســت. دغدغــه ی رســاندن بشــر ب

، همیــن مســیر را طــی  انقــالب اســالمی نیــز متأثــر از حرکــت انبیــاء و ائمــه اطهــار

می کنــد و هــدف خــود را ســعادت مــادی و معنــوی بشــر قــرار داده اســت. در ایــن 

را ســرعت ببخشــد و دقیق تــر جهــت  کــه می توانــد حرکــت شــیعه  آنچــه  مســیر 

حرکــت را برایــش مشــخص کنــد، واقعــه ی عاشــورا اســت؛ چراکــه عاشــورا باالتریــن و 

یــخ بــه نمایــش می گــذارد و میــان مظلــوم  عینی تریــن تقابــل حــق و باطــل را درطــول تار

و ظالــم صف بنــدی می کنــد.

یخــِی تمدن ســازی  یــان تار هــر دوطــرف درگیــر در واقعــه ی عاشــورا نماینــدگان دو جر

یــان حــق بــه رهبــری پاک تریــن و برترین انســان روی زمیــن، و جریان باطل  هســتند، جر

یــان باطــل کــه حیــات خــود را تنهــا در ایــن دنیــا دیــده و  بــا جلــوداری اشــرار عالــم. جر

یــان اســتکبار  یــغ نمی کنــد، امــروز به نــام جر بــرای رســیدن بــه آن از هیــچ جنایتــی در

یــکا و اســرائیل را می تــوان در همیــن مســیر  شــناخته می شــود؛ از فرعــون و نمــرود تــا آمر

دیــد و تحلیــل کــرد.

بهسویتمدناسالمی

فرهنــگ  گســترش  به دنبــال  همــواره  ائمــه  و  انبیــاء  رهبــری  بــا  حــق  یــان  جر

یــان کــه امــروز خــود را در انقــالب  عدالت خواهــی و عبودیــت بــوده اســت. ایــن جر

اســالمی ایــران و بیــداری اســالمی کشــورهای اســالمِی منطقــه نشــان داده اســت، بــا 

ــه دوران  ــی ب ــا نگاه ــداهلل و ب ــت اباعب ــًا نهض ــی خصوص ــای دین ــری از آموزه ه الگوگی

ظهــور امــام زمــان در پــی گســترش فرهنــگ عبــادت و بندگــی اســت.

یــان حــق بتوانــد اندیشــه های مکتبــی خــود را تبدیــل بــه رفتــار سیاســی و  اگــر جر

اجتماعــی کنــد، توانســته اســت در مســیر تمدن ســازی گام برداشــته و بــرای رســیدن 

ــا نهضــت عاشــورا و  یــزی کنــد. در ایــن بیــن پیونــد ب ــه تمــدن نویــن اســالمی برنامه ر ب

وام گیــری از آموزه هــای انسان ســاز آن می توانــد بــه ایــن کار ســرعت ببخشــد.

محمدحسین فرج نژاد، مبارزی 
در راه تمدن سازی شیعه

تمدن زایی شیعه در پرتو مکتب عاشورا

محسن مؤمنی، نویسنده و پژوهشگر 	
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بــا  را  مــا  کــه  بــود  آوینــی  اگــر دیــروز شــهید 

کنــد  پدیــده ای به نــام ســینما و هنــر آشــنا 

و در ایــن مســیر قــرار دهــد تــا تمدن ســازی 

کنیــم، امــروز امثــال مرحــوم محمدحســین 

فرج نــژاد هســتند کــه دســت نســل های دهــه 

هفتــادی و هشــتادی را در دســت هنــر دینــی 

قــرار دهنــد.

پــی بــردن بــه ذات خبیــث غــرب و حالجــی 

کــردن و فهــم مبانــی امانیســتی و کابالیســتی 

آن و بازگــو کــردن آن هــا بــرای دیگــران جهادی 

گمنامــی و بــا  کــه عــده ای در  بــزرگ اســت 

ــراوان در پــی آن هســتند.  زحمــت و تــالش ف

یبــا از چهــره پلیــد تمــدن  برداشــتن نقــاب ز

و  اقتصــاد  ماهیــت  دادن  نشــان  و  غــرب 

عرصه هــای  در  غربــی  منحــط  فرهنــگ 

مختلفــی همچــون اقتصــاد، ســینما، بانــک، 

...کــه کار بســیار مهمــی اســت  بهداشــت و

کــه بایــد ســال ها خــوِن دل خــورد و بــه پــای 

آن ایســتاد تــا اذنــاب شــیطان نتواننــد هرچــه 

مــردم  ذهــن  و  دل  و  قلــب  بــا  می خواهنــد 

کننــد.

جهــاد تنهــا تفنــگ به دســت گرفتــن و رفتــن 

اگــز  بلکــه  نیســت،  مبــارزه  میدان هــای  در 

جنــس مبــارزه را بشناســیم و هدفمــان فقــط 

برافراشــتن پرچــم خــدا بــر این کره خاکی باشــد 

و تمدن ســازی اســالمی را وظیفــه خــود بدانیم، 

ــد همــان ســالحمان باشــد. قلممــان می توان

تمدن ســازی شــیعه بیــش از آنکــه بــه انســان 

ــد  ــم مجاه ــه عاِل عاِلــم نیــاز داشــته باشــد، ب

و ایثارگــر و اهــل مبــارزه نیــاز دارد و مرحــوم 

محمدحســین فرج نــژاد از عالمــان مجاهــد و 

ــر شــناخنه شــد و  ــود کــه دی ــارزه ای ب اهــل مب

زود از دســت رفــت.*

آموزه هــای عاشــورا ترکیبــی اســت از عرفــان و حماســه، جهــاد و مقاومــت، ایثــار و 

گذشــت و همــه این هــا وقتــی معنــا می شــود کــه بتــوان رنگ و بــوی توحیــد را در همــه 

آن هــا دیــد.

حرکــت به ســمت جامعــه توحیــدی و ســاخت مدینــه ی فاضلــه برمبنــای توحیــد 

و عبودیــت، عنصــر اصلــی در تجلــی عاشوراســت. امــام حســین علیه الســالم کــه 

دغدغــه ی ســعادت بشــریت را دارد، خــود و خانــواده خــود را فــدا می کنــد تــا ذهــن 

غبارگرفتــه و شــیطانی انســان ها را بیــدار کنــد، بلکــه در مســیر حیــات ابــدی خــود گام 

بردارنــد، نــه حیــات مــادی و نبــات.

وقتی کــه تمــام نظامــات اجتماعــی رنگ وبــوی الحــاد و شــرک بــه خــود بگیــرد و از 

عبودیــت و بندگــی خالــی شــود، دیگــر نمی تــوان توقــع تمدن ســازی داشــت. بــه یــک 

ــر  ــی بش ــر زندگ ــم ب ــات حاک ــه نظام ــد ک ــی رخ می ده ــیعه هنگام ــی ش ــا تمدن زای معن

ــان  ــی شــوند و اال در جامعــه اموی ــزی و عملیات ی ــر مســیر تعالــی جســم و روح طرح ر ب

ــر عقــول بشــر غلبــه و ســلطه دارد. ممکــن اســت شــکم ها ســیر باشــد؛ امــا شــهوات ب

ــذا حرکتــی را در  ــر عقــل مخالــف اســت؛ ل ــا غلبــه جهــل و شــهوت ب امــام حســین ب

ــرای هرکــس کــه میــل بــه ســعادت دارد هــم  ــا قیــام قیامــت ب یــخ رقــم می زنــد کــه ت تار

الگــو شــود.

ع( و اصحابــش تنهــا بــه فکــر رهایــی خــود از بنــد شــیطان نیســتند،  امــام حســین )

ــتند. ــانی هس ــف انس ــاحت های مختل ــیطان از س ــدن ش ــر رهانی ــا در فک ــه آن ه بلک

بشــریت  یکــی  تار و عصــر  تمــدن ظلمانــی  را  آن  برخــی  کــه  کنونــی غــرب  تمــدن 

می داننــد، اگــر بــه باالتریــن مرتبــه تکنولــوژی و رفــاه و آســایش هم برســد؛ چــون بنیانش 

ــه ســعادت نخواهــد رســاند. ــر باطــل و سســت اســت و هیچــگاه انســان را ب ب

بــرای رســیدن بــه تمــدن نویــن اســالمی و مدینــه فاضلــه، بهتریــن راه ساختارســازی بــر 

ع( اســت. امروز جمهوری اســالمی حرکت  مبنــای اندیشــه و عملکــرد امــام حســین )

تمدنــی خــود را در ایــن مســیر قــرار داده اســت، قطعــا سســتی ها و کمبودهایــی بــوده و 

هســت؛ امــا بــه تعبیــر شــهید آوینــی بــرای رهایــی از ایــن روزمرگــی و غرب زدگــی، یــک 

، طلبــه و اســتاد حــوزه و دانشــگاه مــا  انقــالب انفســی الزم اســت. مادامــی کــه دانشــجو

خــود را تمامــًا در مســیر حــق قــرار ندهــد، نمی توانــد نقشــی در تمدن ســازی اســالمی 

داشــته باشــد. مســیر پــر پیچ وخــم تمدن ســازی شــیعه، بــا کار بــرای خــدا و اخــالص و 

تمســک بــه مبانــی اســالمی و نــه غربــی محقــق می شــود.

امــروز هســتند افــرادی کــه در گمنامــی و بــا تــالش و جهــاد مشــغول بــه کارهــای عظیــم 

در مســیر تمدن ســازی شــیعه هســتند. اگــر دیــروز شــهید مطهــری طلیعــه ی ایــن 

ــه  ــود، امــروز مرحــوم آیــت اهلل مصبــاح مــا را در ایــن مســیر راهنمایــی کــرد و ب مســیر ب

ــر رســاند. ــر و باالت افق هــای برت
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نهادهــا  در  اساســی  مؤلفه هــای  از  یکــی 

سیاســی،  فرهنگــی،  مجموعه هــای  و 

اجتماعــی و انقالبــی بــرای تشــکیل شــبکه و 

یابــی اســت  حلقــه واســط خــود به نوعــی کادر

و از میــان خیــل فرزنــدان و نیروهــای انقالبــی 

از  حــال  کــه  می گردنــد  عــده ای  به دنبــال 

آن هــا بهــره ببرنــد و در مســیر انقــالب اســالمی 

فعالیــت کننــد. یکــی از مســائلی کــه در ایــن 

میــان توســط بخش هــای جــذب و گزینــش دیــده نمی شــود، مقولــه ســرمایه اجتماعی 

ــی را  ــده، قیف ــا بــر اســاس تعــدادی ســؤال گزینــش ش ــت و تنه ــی اس ــای انقالب نیروه

ــز وارد  ــدارد و ازایــن رو ناخالصی هایــی نی می ســازند کــه دقیقــًا ســازوکار مشــخصی ن

می شــود. یــان  جر

، همیــن نهادهــا گام را یک قــدم فراتــر می گذارنــد و جــذب را جایگزیــن  از طــرف دیگــر

ــف  ــویقی و تألی ــت های تش ــال سیاس ــا اعم ــا ب ــد ت ــالش می کنن ــد و ت ــت می کنن تربی

یــان فکــری  قلــوب بعضــی افــراد را کــه دارای اســتعداد شــاخصی هســتند، بــه بدنــه جر

انقــالب وصــل کننــد و از آنهــا حتــی به عنــوان لیــدر نیــز اســتفاده کننــد.

کادرسازی، نه کادریابی
بازنگری مسئله تربیت در سیره استاد فرج نژاد

علی اصغر سیاحت هویدا، نویسنده و پژوهشگر 	
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کــه هیــچ گاه از بــاال و به عنــوان یــک بزرگ تــر 

نــگاه نمی کــرد.

نختسبیح

بــه  تنهــا  نیــرو  شــدن  وصــل  و  مطرح شــدن 

یــک فــرد و انحصارگرایــی در فضــای تربیتــی 

یــد و مــرادی در کار ایشــان  و ایجــاد مــرام مر

شــدن  شــلوغ  دنبــال  بــه  هیچ وقــت  نبــود، 

تــا  می کــرد  تــالش  بلکــه  نبــود،  دورشــان 

تأثیرگــذار باشــد و افــراد را بــه جاهایــی که باید 

کالس هــای  به عنوان مثــال در  کنــد.  وصــل 

مســجد اهل بیــت در ســال 92 بــا وجــود تــوان 

مختلــف  اســاتید  از  یــس،  تدر و  یــت  مدیر

بهــره بــرد و تــالش کــرد تــا ایــن نــخ تســبیح گــم 

نشــود.

توانقالبیبمان

یــک  ذیــل  را  خــود  تشــکیالت  ایشــان 

انقــالب  به نــام  بــزرگ  و  وســیع  تشــکیالت 

هــر  بــا  رو  همیــن  از  و  می دیــد  اســالمی 

می کــرد،  برقــرار  ارتبــاط  کــه  مجموعــه ای 

تــالش می نمــود تــا اول مجموعه شــان را بــه 

تی بــزرگ انقــالب متصــل نمایــد و  تشــکیال

یایــی از خــوراک محتوایــی بــه آن  ســپس در

آنهــا بهــره ببرنــد. از  تــا  گــروه مــی داد 

همــواره  ایشــان  گردان  شــا خاطــر  به همیــن 

از اســاتید بــه نــام و بــزرگ انقالبــی نیــز بهــره 

تقریبــًا  ایشــان  یزش هــای  ر و  می بردنــد 

نزدیــک بــه صفــر بــود، چــرا کــه همیشــه ورود 

ل در اندیشــه، ذهــن و قلــب نیروهــا جاری  زال

دشــمن  فرهنگــی  تهاجــم  و  بــود  ســاری  و 

دراین بیــن بی اثــر می شــد و نیــرو از دســت 

نمی رفــت.*

تربیترکناساسیانقالب

ــه تربیــت شــده و راه  ــه مســئله جــذب، ن ــل ب ــه، تربیــت؛ حــاال تبدی مســئله جــذب ن

ــه نهادهــا  ــت ک ــی اس ــن گام کاف ــت و همی ــانی اس ــروی انس ــکیل نی ــرای تش ــانی ب آس

کمــی از ارزش هایشــان بــرای نزدیــک شــدن قلب هــا کوتــاه بیاینــد و همیــن کوتــاه آمدن 

گــواری را در آینــده مواجــه شــویم کمــا اینکــه  ســبب می شــود تــا دومینــووار اتفاقــات نا

امــروز مواجــه هســتیم.

دکتــر محمدحســین فــرج نــژاد مهم تریــن دلیــل موفقیــت در هر فضایــی که بــدان ورود 

می کــرد، اســتفاده از کادرهــای جــدی بــود کــه در هــر فضایــی بــرای آن تربیــت می کــرد 

و باتوجه بــه نــگاه راهبــردی و آینده نگرانــه، افــراد را در جایــگاه خودشــان می دیــد و 

ــرای اقــدام از قواعــدی  ــوژی آنهــا را می ســاخت و در نهایــت ب ــی فکــری و ایدئول مبان

بهــره می بــرد تــا ناچــار نشــود کــه از ارزش هایــش کوتــاه بیایــد و همیــن مســیر یــک گام پــر 

اعوجــاج بشــود و از همیــن روی خروجی هــای اساســی داشــت.

در واقــع ســختی کار تربیتــی را بــه دوش می کشــید و دغدغــه تربیــت کادر جــدی و بــا 

مبانــی فکــری ایــده آل بــرای انقــالب اســالمی ســبب می شــد تــا بــا یــک شــبکه وســیعی 

از حلقه هــای میان ســال، جــوان و حتــی نوجــوان ارتبــاط داشــته باشــد و بــه آنهــا 

خــوراک فکــری بدهــد تــا بتواننــد در مســیر انقالبی گــری فعالیــت کننــد و از ارزش هــا 

کوتــاه نیاینــد.

کادرســازی بــه ســبک فــرج نــژاد دارای ســه مؤلفــه اساســی بــود کــه بــدان توجــه جــدی 

داشــت:

مدیریتازباالنیست

همیشــه بعضــی مجموعه هــای فرهنگــی کــه داعیــه دار تشــکیالت ســازی هســتند، 

تی یعنــی مدیریــت از باالبه پاییــن، درحالی کــه  تصــور می کننــد کــه مدیریــت تشــکیال

یــادی افــراد ارتبــاط داشــت کــه محصــول ایــن  ایشــان به صــورت مــوازی بــا تعــداد ز

شبکه ســازی به مراتــب باالتــر از تشــکیالت افقــی و عمــودی بــود کــه محصولشــان 

ــود  ــدازه هزینــه و توان شــان نیســت. مهم تریــن دلیلــش تواضــع و فروتنــی اســتاد ب به ان

	 
 بعضی مجموعه های فرهنگی که داعیه دار تشــکیالت ســازی هســتند، تصور 

می کننــد کــه مدیریــت تشــکیالتی یعنــی مدیریــت از باالبه پاییــن، درحالی کــه 

ایشــان به صــورت مــوازی بــا تعــداد زیــادی افــراد ارتبــاط داشــت کــه محصــول 

کــه  ایــن شبکه ســازی به مراتــب باالتــر از تشــکیالت افقــی و عمــودی بــود 

محصولشــان به انــدازه هزینــه و توان شــان نیســت. مهم تریــن دلیلــش تواضــع 

و فروتنــی اســتاد بــود کــه هیــچ گاه از بــاال و به عنــوان یــک بزرگ تــر نــگاه نمی کــرد.



فصل پنجم

سیره علمی   
و عملی
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مکتــب امامیــه رشــد یافتــه و خــود را بــه رخ 

جهانیــان می کشــد.

شــهادت  می شناســند،  را  او  کــه  کســانی 

کــه او دوســتانش را بــه نوشــتن و  می دهنــد 

تولیــد محتــوا ترغیــب می کــرد و درصــورت 

یافتــن اســتعداد در حــوزۀ خاصــی در وجــود 

طــرف مقابــل، خواســتار مقالــه یــا مقــاالت 

و حتــی کتــاب از او می شــد. بــا راهنمایــی، 

پیگیــری مکــرر و کمــک قلمــی تــا رســاندن اثر 

بــه مرحلــۀ چــاپ از پــا نمی نشســت.

در ایــن قیــل و قال و وانفســای امانیســم دینی 

کــه اکثــر مــا بــه آن مبتــال هســتیم و محــور 

و »خــود«  »مــن«  بــرای  را  پیشــرفت ها  همــۀ 

می خواهیــم، آیــا کســی بــا تــازه واردهــا این گونه 

برخــورد داشــته اســت و یــا در آینــده خواهــد 

داشــت؟ )جســارتًا جــدًا بعیــد می دانــم کــه 

کســی چنیــن روحیــۀ بزرگــی داشــته باشــد کــه 

وقــت خــود را صــرف رشــد دیگــران کنــد تــا او 

ببالــد کــه اســالم و انقــالب پربــار گــردد.(

شناختعمیقوپیچیدهدشمن

شــناخت عمیــق و پیچیــده دشــمن باعــث 

شــد تــا او نــگاه علمــی و عملیاتــی منظــم 

اقتصــاد،  در حوزه هــای سیاســت، رســانه، 

جنبــش  کالم  یــک  در  و  طــب  یــخ،  تار

نرم افــزاری و تولیــد علــم را بــا هم فکــران خــود 

در همــه حــال مــرور کنــد و بــرای مواجهــه بــا 

مختلــف  راهکارهــای  به دنبــال  دشــمنان، 

باشــد. او جنبــش نرم افــزاری را جــدی گرفتــه 

ــود. ب

راهکارهایــی کــه بایــد علمــی بیــان می شــد و 

تقریــر می گردیــد را ارائــه مــی داد. بــدون شــک، 

ایــن دیــدگاه محمدحســین فرج نــژاد را تبدیــل 

اِر ُرَحماُء َبْیَنُهْم«
َّ

ف
ُ

ک
ْ
ی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشّد

َ
مصداق »أ

مصطفی بیگ محمدی 	

ا« و »ُرَحمــاء« 
َ

ِشــّد
َ
یــم دوخصلــت به ظاهــر متضــاد و غیرقابــل جمــع »أ در قــرآن کر

ــارز اصحــاب واقعــی رســول خــدا صلــی اهلل  ــار هــم آمــده کــه از خصوصیــات ب درکن

علیــه و آلــه بیــان شــده اســت. ایــن دو خصلــت، محــدود بــه زمــان و مــکان خاصــی 

ــد، ایــن دو  ــا رســول خــدا )ص( فاصلــه دارن ــی ب نیســت، اگــر کســانی کــه از نظــر زمان

ــد.   ــرار دارن خصیصــه ملکــۀ وجــودی آن هــا گــردد، در زمــرة اصحــاب رســول خــدا ق

ــارِ ُرَحمــاُء 
َ

ُکّف
ْ
ــی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
 از نظــر نویســنده، برجســته ترین ویژگــی اســتاد فرج نــژاد »أ

َبْیَنُهــْم«1 اســت.

ــه و پاک ســازی  ــرای مواجه ــانش ب ــی درخش ــول زندگ ــردی درط ــای راهب یزی ه برنامه ر

دنیــا از زرســاالر بین الملــل کــه جهــان را مســموم کــرده اســت و زانــوی خــود را بــر گلــوی 

ْرِض 
َ ْ
ــی األ ُتْفِســُدّنَ ِف

َ
ــه آن اشــاره شــده اســت: »ل ــم ب ی بشــریت می فشــارد و در قــران کر

ا َکبیــرًا.«2 مبــارزۀ علمــی کوتــاه او و وصیــت او در گذاشــتن پرچــم  ــّوً
ُ
ــّنَ ُعل

ُ
َتْعل

َ
َتْیــِن َو ل َمّرَ

ســوزانده شــدۀ اســرائیل در روز قــدس، در میــان کفــن، نشــان از پایبنــدی اســتاد 

« اســت. ــارِ
َ

ُکّف
ْ
ــی ال

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
فرج نــژاد بــر شــعار قرآنــی »أ

رحمعلمی

ــه در  ــمرد ک ــوان برش ــی می ت ــق مختلف ــْم« مصادی ــاُء َبْیَنُه ــۀ »ُرَحم ــم در آی ــرای واژۀ رح ب

ســدد آن نیســتیم. تنهــا رحــم علمــی ایشــان بــر دوســتان مــرور می گــردد. ایشــان عالوه بــر 

تشــویق، راهنمایــی و هدایــت در موضوعــات مختلــف، به آن ها کمــک قلمی می داد 

تــا اثــری تولیــد شــود کــه دو ویژگــی داشــته باشــه: اول، رزومــۀ نویســنده پربــار شــود کــه 

قــرار اســت ایــن فــرد در جبهــۀ تمــدن اســالمی، مدافــع و مهاجــم باشــد. دوم، اثــر تولیــد 

شــده، بخشــی از خــأ علمــی در ایــن موضــوع را پــر کنــد. او دشــمن را در زمان هــا، 

ــا  مکان هــا و جبهه هــای مختلــف می دیــد، بنابرایــن از هــر فرصتــی کــه در برخــورد ب

اطرافیانــی کــه بــه او رجــوع می کردنــد و عالقــه یــا دغدغــۀ خاصــی را بیــان می کردنــد، 

غنیمــت شــمرده و بــاب تولیــد محتــوا را بــا او بنــا می نهــاد

در دیدارهــای حضــوری یــا تماس هــای تلفنــی جویــای موضــوع می شــد تــا آن عنــوان 

بــه ثمــر برســد. رحــم بــر تــازه واردان در برخــورد عاطفــی، حمایت هــای کالمی، شــوخی، 

تحویــل گرفتــن و تعریــف کــردن، کمــک در نوشــتن مقالــه، دعــوت او بــرای حضــور در 

جلســات فکــری و نظرخواهــی از او و هــزاران نمونــه نشــان از رحــم ایشــان بــر یتیم هــای 

امــام زمــان عــج داشــت. رحــم علمــی بــر دیــن و دینــداران،  مــرام مــردی اســت کــه در 
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بــه اســطورۀ کار علمــی و جهــادی کــرد.

بنــده قوی تــر از ایشــان در حلقــۀ دوســتان و 

اســاتید دیــده ام؛ امــا کســی بــا ایــن خصلــت 

را تــا به اکنــون در وجــود احــدی ســراغ نــدارم.

و  جریان ســازی  بــدون  می دانســت  او 

برابــر دشــمِن  نهضــت علمــی، نمی توانــد در

تــا بِن دنــدان مســلِح مــکار ایســتادگی کــرد، 

ــه  یــخ بشــریت تجرب دشــمنی کــه بیــش از تار

مقالــه  حزبــش.  و  شــیطان  یعنــی  دارد؛ 

یــد؟ نمــود قابیلیــان در  قابیلیــان را به یــاد دار

زرســاالران یهــود و پارســی جمــع شــده اســت. 

و  حــزب اهلل  نبــرد  میــدان  را  خاکــی  کــرۀ  او 

کــه اتخــاذ از قــران  حــزب شــیطان می دیــد 

یــم بــود؛ لــذا نســبت بــه شــیعه، غیــرت و  کر

تعصــب خاصــی داشــت و فقــط شــیعه را 

ــا  تنهــا حریــف دشــمن گردن کــش فریبــکار ب

عقبــۀ جنایــات و دیاســپورا می دانســت؛3 لذا 

رحیــم بــود.

فرماندۀعلمیوعملیاتی

به دنبــال  عملیاتــی،  و  علمــی  فرمانــدۀ 

ســاختن افســران جــوان از ســربازان جنــگ 

نــرم بــود. نــگاه اســتراتژیک بــه جبهــۀ دشــمن 

باعــث شــد کــه او نیــز اســتراتژیک فکــر کنــد، 

نقشــه بریــزد و عمــل کنــد. جــذب، تبییــن 

گفتمــان و چیدمــان نیروهــای مرتبــط بــا خــود 

در خــط نبــرد، بــرای زمین گیــر کــردن دشــمن 

پــی نشــان از حضــور  در عملیات هــای پی در

نبــرد  میــدان  در  جــوان  افســر  ایــن  مقتــدر 

داشــت.

ســخت،  جنــگ  ماننــد  کــه  نبــردی  خــط 

نیــاز بــه ابــزار خــاص و متخصــص خــاص 

بــه  را  خــود  می توانســت  او  یقینــًا  داشــت. 

یــک مرکــز علمــی بنــد کنــد و بــا حقــوق هیئــت علمــی و ســخنرانی، بهتریــن زندگــی را 

داشــته باشــد؛ ولــی او ایــن جفــا را در حــق جوانه هــای آزادی خــواه نکــرد. خــوب واقــف 

بــود کــه اگــر بــرود کســی نیســت کــه ایــن پرچــم را بــه دوش بکشــد و دوســتان نوپــا را در 

یــک بیــرق جمــع کنــد. او بــا عمــل خــود ماننــد موالیــش حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی 

، و عمــرت کوتــاه و  علیه الســالم رفتــار می کــرد کــه بــه دنیــا می گفــت: »عیشــت حقیــر

کارت پرخطــر اســت.« یــا در کالمــی دیگــر فرمودنــد: »یــا صفــراء غّری غیــری و یا بیضاء 

( وای ســفید رنــگ )نقــره( دیگــری را فریــب دهیــد و  غــّری غیــری؛ ای زرد رنــگ )طــال

ایــن دام را بــر ســر راه دیگــری پهــن کنیــد.« )چــرا کــه همــای تیــز پــرواز روح مــن به چنین 
دامــی نخواهــد افتــاد.(4

ایســتاد و با همین دوســتان پراکنده و دســت خالی، نهضت علمی دشمن شناســی 

را به صــورت نظام منــد راه انداخــت کــه ثمــرات آن درحــال نمایان شــدن اســت. اســتاد 

فرج نــژاد حیــات شــیعه را در جمــع بــودن و کار جمعــی می دیــد. او معتقــد بــود کــه 

یــرا  دســت خداونــد بــا جماعــت اســت از ایــن رو بــرای آن هــا رحمــت خداونــد بــود؛ ز

»رحمــة الّضعفــاء تســتنزل الّرحمــة؛ رحــم کــردن بــر ضعیفــان، رحمــت خــدا را فــرود 
مــی آورد.«5

دوســتان اهــل علــم، ســعی کنیــم رحیــم باشــیم تــا در زمــرة از اصحــاب واقعــی 

یــم تــا یــاد و خاطــره مــا نیــز ماننــد محمدحســین فرج نــژاد  رســول خــدا قــرار بگیر

فقیــد، ابــدی گــردد. عــدم توجــه بــه رحــم، خطــری اســت کــه بعــد از او در خیمــه ای 

کــه نبایــد عاقبــت اندیشــان از او  کــه او بنــا نهــاد احســاس می شــود، تحدیــدی 

ــی، پراکندگــی باعــث گــردد  کــرده بعــد از گذشــت زمان ــا خــدای نا غفلــت کننــد ت

ل و  ــاره دشــمن شــاد گردیــم، چــرا کــه خواســت دشــمن پراکندگــی و اضمحــال دوب

اســتحاله مــا اســت.

یبــا بیــان می کنــد: »َو َمــْن ُیهاِجــْر فــی َســبیِل  قــرآن مــکان اســتقرار ابــدی او را این گونــه ز

ــی اهلِل َو 
َ
ــرًا ِإل ــِه ُمهاِج ــْن َبْیِت ــُرْج ِم ــْن َیْخ ــَعًة َو َم ــرًا َو َس ــًا َکثی ْرِض ُمراَغم

َ ْ
ــی األ ــْد ِف اهلِل َیِج

ــورًا َرحیمــًا.«6 اســتاد  ــی اهلِل َو کاَن اهلُل َغُف
َ
ْجــُرُه َعل

َ
ــَع أ ــْد َوَق َمــْوُت َفَق

ْ
ــُه ال ــّمَ ُیْدرِْک َرُســوِلِه ُث

فرج نــژاد به خاطــر خداونــد از تعلقــات مــادی و شــهر و دیــارش مهاجــرت کــرده بــود، 

در روی زمیــن اقامتگاه هــا همــراه بــا گشــایش های فــراون یافــت و وقتــی کــه در مســیرِ 

مهاجــرت، مــرگ او را درک کــرد، قطعــًا پــاداش او بــر خداســت. *
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تمــام حرکاتــش برایــش ســؤال برانگیز بــود.

از آنجایــی کــه جوینــده یابنــده اســت، در ایــن 

طائــب  حجه االسالم والمســلمین  بــا  مســیر 

آشــنا شــد. خــدا راهــش را طــوری چیــده بــود 

یــخ و  کــه بــا ایــن اســتاد در وادی قــرآن و تار

پژوهشــی عمیق تــر دربــاره ی یهــود قــرار بگیــرد. 

آرام  حقیقتــش،  تشــنه  روح  مگــر  ولــی 

می گرفــت؟! ایــن بــار برای مقطع کارشناســی، 

همــه  کــرد.  انتخــاب  را  اقتصــاد  رشــته ی 

او  اقتصــاد،  مفهــوم  و  گذشــته  داشــته های 

را بــه نگاهــی تــازه از اســتعمار و زرســاالری 

جهانــی رســاند. هــر قدمــی کــه برمی داشــت، 

و  غــرب  مفهــوم  از  جدیــدی  پنجره هــای 

دشــمن برایــش بــاز می شــد. امــا از آنجــا کــه 

یشــه های  روح لطیــف انقالبــی اش، تحمــل ر

را  انســانی  علــوم  از  رشــته  ایــن  دنیاگرایــی 

رشــته  ارشــد  کارشناســی  بــرای  نداشــت 

دیگــری را انتخــاب کــرد. تــا هــم تکمیل کننده 

هــم  و  باشــد  گذشــته  از  ذهنــی اش  پــازل 

در  مســیری  طی کــردن  بــرای  یل گــذاری  ر

آینــده. 

این بــار انتخابــش رشــته ی فلســفه ی غــرب 

بــود. دلــش می تپیــد تــا بــا نگاهــی موشــکانه تر 

و دقیق تــر دنیــای غــرب مــدرن را بشناســد و 

آن را بــه نســل جــوان هــم بشناســاند. شــده بــود 

یکــی،  تار تــوی  کــه  آدِم چراغ به دســتی  مثــل 

درد  تــا  می کــرد  همــراه  خــود  بــا  را  عــده ای 

زمین گیرشــدن را نچشــند. دوســت داشــت 

همه جــا را روشــن کنــد، بــه قدر روشــنی دلش. 

و همیــن شــد کــه تــوی یــزد در طول ســال های 

تــا نــود دوره هــای بصیرت افزایــی را  هشــتاد 

یــک تنــه و همــراه بــا دوســتان شــفیقش بــا هــر 

ســختی ای کــه بــود برگــزار کــرد. 

مجاهد بی قرار
شرح کوتاهی بر زندگی بی قرارانه طلبه مجاهد »محمدحسین فرج نژاد«

علی جعفری 	

نقــل یکــی دو روز نیســت. همــه عمر 42 ســاله  آقا محمدحســین فرج نــژاد از ســال 1359 

تــا روز عرفــه ســال 1400 را بگــذاری کنــار هــم، مثنــوی هفتــاد من می شــود. 

از آن هایــی کــه صبحــش را بــا همــان صندل  هــای ســاده اش بــه شــب می رســاند، ولــی 

، آدِم یک جــا آرام نشســتن نبــود. یــک لحظــه آرام نمی گرفــت. آخــر

 اگــر تــوی جلســه ها گــوش بــه حرف هایــش ســپرده و تــوی همــان حــال و احــوال، ســر تــا 

پایــش را برانــداز  کــرده باشــی، بــاورت نمی شــود آدمــی کــه جلویــت بــا حــرارت، صدایــش 

یــادی را صبــح کــرده تــا مقاله هایــی بنویســد کــه درد  را بــاال و پاییــن می بــرد. شــب های ز

انقــالب را تســکین دهــد. بــاورت نمی شــود با خرج خودش ســر از هر شــهری درمی آورد 

تــا گرهــی از ذهــن یــک جــوان بــاز کنــد، یــا دســت بــه زانــو بگیــرد و بــرای مردم سیســتان از 

هرجایــی کــه می شــناخت کمــک مالی جمــع کند. 

یــا وقــت اثبــات هــر موضوعــی، انگشــت هایش را الی موهــای فرفریــش مثــل شــانه فــرو 

کنــد و بــا لبخنــدی کــه مهربانــی از ســر و رویــش می بــارد، حرف هایــش را لقمــه لقمــه 

بگــذارد تــوی طبــق اخــالص و تحویــل اهلــش دهــد.

کســی بــاورش نمی شــود کــه بــه انــدازه تک تــک موهــای ســرش کتــاب خوانــده و بــرای 

هــر مســئله ای، تحلیلــی دندان شــکن دارد، ولــی بــی هیــچ ادعایــی تــوی هــر جلســه ای 

کــه دعوتــش کننــد حاضــر می شــود. 

چــه کســی فکــرش را می کــرد محمدحســین جوانــی کــه تــوی مدرســه اســتعداد های 

درخشــان بــرای خــودش ســری تــوی ســرها درآورده، ســال 74 گــذرش بــه حــوزه قم بیفتد 

و نمک گیــر شــود. مثــل پــدر عشــق بــه انقــالب داشــت و امــام انقــالب. و همیــن شــد 

کــه تــوی همــان روزگار طلبگــی، عاشــق روحانی هــای انقالبــی  شــد. و بیشــتر از همــه 

عاشــق شــهید مطهــری. کتاب هایــش را از بــر بــود. 

تــوی همیــن جریــان، بــا ورود بــه مؤسســه امــام خمینــی )ره( و آشــنایی بــا فعالیت هــای 

آیــت اهلل مصبــاح دربــاره غربگرایــی و روشــنگری های ایــن اندیشــمند، چــراغ دیگــری در 

ذهنــش روشــن شــد. شــبیه تشــنه ای کــه بــه آب رســیده باشــد، هــر روز بــا امید بیشــتری 

تــوی ایــن مســیر قــدم برمی داشــت.

امــا ایــن همــۀ ماجــرا نبــود. وقتــی گــذرش بــه آثــار شــهید آوینــی افتــاد، حــس کــرد دوبــاره 

گمشــده اش را پیــدا کــرده. وقتــی غرب شناســی انتقــادی و دشمن شناســی در رســانه 

ســید شــهیدان اهــل قلــم را دیــد، انــگار راهــی تــازه به رویش باز شــد. بعــد از آن دشــمن و 
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می دانســت بــا دســت روی دســت گذاشــتن 

گــرم نمی شــود و همیــن  آبــی بــرای انقــالب 

شــد ســرآغاز دوره هــای اردویــی »مدرســه ی 

عشــق«، اردوی آموزشــی نخبــگان دانش آمــوز 

بــا  و   » »اولی األبصــار عنــوان  بــا  یــزد  اســتان 

 ،» یخ معاصر موضــوع »عبرت هــا و تحلیــل تار

موضــوع  بــا  معرفــت«  »طلیعــه ی  اردوی 

تربیــت«،  و  تعلیــم  نظــام  در  یســم  »سکوالر

تمــدن«  یــخ  تار آموزشــی »طلیعــه ی  دوره ی 

یــخ  یــخ تمــدن، بــا نظــری بــه تار بــا موضــوع »تار

معاصــر ایــران« ویــژه ی طــالب و دانشــجویان 

و همین طــور دوره تخصصی ســواد رســانه ای 

تبلیغــات  دفتــر  هنــری  فرهنگــی  مرکــز  در 

اســالمی حــوزه علمیــه قــم و چندیــن و چنــد 

دوره کــه در حوصلــه ایــن متــن نیســت. 

گ  همــه ایــن دوره هــا در کنــار راه انــدازی وبــال

نجــات  ســاحل  »ســینما؛  صهیون پــژوه، 

صهیــون« و »ســینما و صهیونیســم« در کنــار 

تشــکیل گــروه مطالعاتی شــهید ســیدمرتضی 

ــش  ــروه جنب ــدازی گ ــور راه ان ــی و همینط آوین

نرم افــزاری در دانشــگاه آزاد اســالمی یــزد گوشــه ای از فعالیت هایــی جهــادی اش بــود. 

در همیــن حیــن بــا تمــام تــوان بــرای گســترش مفاهیمــی کــه بــا عشــق و خــون دل بــه 

دســت آورده بــود در کتاب هایــش تــالش کــرد. کتاب هــای »دســت پنهــان؛ نگاهــی بــه 

ــطوره های  ــی«، »اس ــکار عموم ــی در اف ــای قمه زن ــی و بازتاب ه ــی فقه ــه، مبان یخچ تار

صهیونیســتی ســینما«، »دیــن در ســینمای شــرق و غــرب« و »تحلیــل نفــوذ فرهنــگ 

کابالیســتی )عرفــان یهــودی( در ســینما« گوشــه ای از پروژه هایــی هســت کــه بــه ثمــر 

نشســت. حتــی در ایــن مســیر سرپرســتی پژوهــش مســتند »فرقه هــای ســری« همــراه بــا 

حســین عــرب را هــم در بیــن کارهایــش دارد. 

تــوی همــان ایــام، دوره ی دکتــرا را هــم در رشــته ی »حکمــت هنــر دینــی« در دانشــگاه 

ــه او  ــه ای ک ــتند پایان نام ــان نخواس ــه نامردم ــد ک ــرد، هرچن ــپری ک ــب س ــان و مذاه ادی

ســال ها بــرای آن زحمــت کشــیده بــود، پذیرفتــه شــود. ولــی او دل بــه مــدرک نبســته بــود 

تــا بــدون آن از راهــش بــاز بمانــد. در ایــن مســیر اگــر نبــود همراهی های بی چشم داشــت 

و صبــوری همســر اســتاد، ســرکار خانــم خدیجــه بابایــی، بــی شــک ایــن مســیر پرفــراز و 

نشــیب بــه ســالمت طــی نمی شــد.

گاهــی خیلی هــا توقــع دارنــد ســر تــا پایشــان را طــال بگیرنــد چــون قدمــی بــرای انقــالب 

برداشــته اند. ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه بایــد امثــال اســتاد محمد حســین فرج نــژاد را 

نشانشــان داد، کــه بی هیــچ چشم داشــتی تــوی این مســیر قدم برداشــت و ذره ای ســهم 

از ســفره انقــالب نخواســت. تــا نفــس در بــدن داشــت، مثــل مجاهــدی بی قــرار هرچــه 

دارونــدارش بــود بــرای اســالم و انقــالب خــرج کــرد.

 مثنوی هفتاد من نقل اوست، که می گوید: »از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست!«*
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عنصــر جهادی بــود. او نه برپایۀ احساســات، 

تحــوالت  از  عمیــق  درکــی  براســاس  بلکــه 

به ســمت  اهل ســنت  اندیشــه ای  و  فکــری 

بــود.  رفتــه  پیــش  اســتبصار  جریان ســازی 

مرحــوم فرج نــژاد، مخالــف برخــی تئوری هــای 

موجــود درمــورد مواجهــه بــا اهل ســنت بــود 

دچــار  تئوری هــا  ایــن  کــه  داشــت  بــاور  و 

تئوری هایــی  اســت،  اساســی  اشــکاالت 

یســم، ترویــج تعایــش  همچــون ترویــج سکوالر

ســلمی و تقریــب کالمــی و فقهــی و ... .

یســم در میــان  از دیــدگاه ایشــان ترویــج سکوالر

اهل ســنت برخــالف مبانــی معرفتــی اســالم 

ــا  ــیعه ب ــی ش ــی و روای ــای قرآن ــت و آموزه ه اس

ایــن نــوع نگــرش مخالفــت نموده انــد. ایشــان 

و تضعیــف  تزلــزل  کــه  بودنــد  بــاور  ایــن  بــر 

اســالم گرایی اهل ســنت، یکــی از ملزومــات 

ایــن رویکــرد می باشــد کــه دیــن مبیــن اســالم 

بــا ایــن رویکــرد مخالفــت نمــوده اســت. دکتــر 

یســم،  سکوالر کــه  بودنــد  معتقــد  فرج نــژاد 

از  جلوگیــری  باعــث  کوتاه مــدت  در  گرچــه 

افراطی گــری در میــان اهل ســنت می شــود؛ 

ولــی در بلندمــدت، اباحه گــری را در جامعــۀ 

اســالمی ترویــج می دهــد کــه خطــر آن کمتــر از 

نیســت. افراطی گــری 

ــود کــه رویکــرد  ــاور ب ــر ایــن ب ــژاد ب مرحــوم فرج ن

صرفــًا  رویکــرد  یــک  ســلمی«  »تعایــش 

به دنبــال  رویکــرد  ایــن  اســت.  اجتماعــی 

بــرای مذاهــب  یســت اجتماعــی  ز احیــای 

و  اســت  اســالمی  کشــورهای  در  اســالمی 

می کوشــد بــا تکیــه بــر مشــترکات اجتماعــی 

مذاهــب، اصل مــدارای دینــی و مذهبــی را 

در میــان آنــان تقویــت کنــد و بــا برطــرف کــردن 

یســت مشــترک و تــوأم با  تنش هــای مذهبی، ز

مطالبۀ یک خون
باالخره محمدحسین آرام گرفت...

یکی از دوستداران استاد 	

کاش ایــن تلنگــر را بــه خودمــان بزنیــم کــه کســی را از دســت داده ایــم کــه حتــی یــک روز 

هــم بی تفــاوت و غافــل نبــود، روزی نبــود قلب او از داغ قربانی  شــدن فرزندان کشــورمان 

در قتلــگاه فضای مجــازی نرنجد.

ــای  ــگاه فض ــه و وارد قتل ــک گفت ــرش لبی ــدای رهب ــه ن ــر ب ــی زودت ــین خیل محمدحس

کج فهمی هــا و  از دســت  و حــرص می خــورد  او می ســوخت  بــود،  مجــازی شــده 

ســوءمدیریت های مســئولین فضــای مجــازی؛ لــذا مجاهدانــه و عالمانــه وارد شــد.

مســئولین،  ای  شــما  اکنــون  امــا  ســوخت؛  هســتی اش  همــۀ  بــا  محمدحســین 

حجــت  محمدحســین  می شــوید؟  بیــدار  قضایی هــا  و  دولتی هــا  مجلســی ها، 

شــما. بــر  خداســت 

وای بر شما اگر بعد از این غافل شوید، کاش ارزش این خون را بفهمید!

پدرهــا و مادرهــا! بفهمیــم محمدحســین تمــام عمــرش بــرای بچه هــای مــا ســوخت و 

همــۀ زندگــی اش را در همیــن راه فــدا کــرد.

همــۀ آن هایــی کــه بــه محمدحســین و طریق حقش تعلق خاطــر دارنــد، نگذارند خون 

پــاک او هــدر برود.

یم. ما بازهم یک خون طلب دار

و  اســت  محمدحســین  مجاهدانــه  حرکــت  بصیرت بخشــی  خــون،  ایــن  مطالبــۀ 

البتــه افشــا کــردن ماهیــت کریــه و پلیــد جریانــی کــه در فضــای مجــازی، صداوســیما، 

، رســانه کــه بــا چمــاق آزادی بــه دنبالــه روی از فرهنــگ شــیطانی لیبرالیســم، ایــن  هنــر

ــد.* وضعیــت افسارگســیخته را در ایــن مملکــت رقــم زدن

جهادگر خستگی ناپذیر جریان استبصار
طلبه حوزه علمیه 	

تــی در مســألۀ اســتبصار و ترویج آن  دکتــر محمدحســین فرج نــژاد، چندیــن ســال تأمال

داشــته و تالش هایــی در این بــاره در مناطــق سنی نشــین انجــام داده  اســت؛ حمایــت 

فکری- معنوی از برخی مســتبصران مناطق سنی نشــین، یکی از شــاخصه های این 
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احتــرام و آرامــش را در میــان پیــروان مذاهــب 

کنــد. براســاس  اســالمی تقویــت و تحکیــم 

رویکــرد، مذاهــب اســالمی در تمامــی  ایــن 

و  فرهنگــی  اقتصــادی،  سیاســی،  مســائل 

دیگــر ســاحت های اجتماعــی حاکمیــت، 

دارای حقــوق یکســانی هســتند و به صــورت 

مســاوی و بــدون تبعیــض دینــی و مذهبــی 

می تواننــد بــه حقــوق شــهروندی خــود دســت 

یابنــد. دکتــر فرج نــژاد بــاور داشــتند کــه رویکرد 

زندگــی  ترویــج  علی رغــم  ســلمی،  تعایــش 

مســالمت آمیز میــان پیــروان مذاهــب، دچــار 

نقصــان بزرگــی اســت کــه مهم تریــن ضعــف 

ایــن رویکــرد، عــدم شفاف ســازی مرزهــای 

هویتــی در ایــن رویکــرد اســت. ایــن رویکــرد 

و  کالمــی  بــا غیریت هــای  را  تکلیــف خــود 

فقهــی مذاهــب اســالمی مشــخص نکــرده 

اســت، خصوصــًا آن دســته از غیریت هایــی 

کــه منجربــه تنش هــای اجتماعــی و سیاســی 

میــان مذاهــب می شــود، از ایــن رو ایشــان بــر 

ایــن بــاور بودنــد کــه تعایــش ســلمی، علی رغم 

قــوت نســبی خــود در ســاحت اجتماعــی و 

سیاســی، بــه غیریت هــای کالمــی و فقهــی و 

تأثیــر آن در ســاحت های نامبــرده توجــه نکــرده اســت.

ایــن فاضــل حــوزوی، بــا رویکــرد موجــود تقریــب کالمــی و فقهــی بــا اهل ســنت اظهــار 

مخالفــت نمــوده اســت؛ کســانی کــه رویکــرد تقریــب کالمــی و فقهــی را پذیرفته انــد، بــر 

ایــن باورنــد کــه علی رغــم اختالفــات مذهبی میان مذاهــب، زمینه های الزم و مشــترک 

بــرای کــم  کــردن فاصله هــای مذهبــی در ابعاد مختلــف علمی وجــود دارد. ایــن رویکرد 

بــا انتخــاب الگــوی گفت وگــو و تعامــل میــان علمــای مذاهــب، ســعی دارد کــه در گام 

ــر  ــا تکیــه ب نخســت از بدفهمی هــای مذهبــی نســبت بــه یکدیگــر کاســته و ســپس ب

ــرای حــل اختالفــات فکــری بگشــاید،  قواعــد و روش هــای مشــترک، بــاب بحــث را ب

طرفــداران ایــن رویکــرد درصــدد کاســتن اختالفــات کالمــی و فقهــی میــان مذاهــب 

اســالمی بــوده و به دنبــال تقریــب در مســائل کالمــی و فقهــی مذاهــب هســتند. دکتــر 

فرج نــژاد بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن رویکــرد، علی رغــم قــوت خــود درجهــت نزدیکــی 

میــان پیــروان مذاهــب؛ ولــی در بســیاری مــوارد، برخــالف روش هــای متــداول کالمــی و 

ک تقریــب خــود قــرار داده اســت. فقهــی پیــش رفتــه و منطــق مصلحت اندیشــی را مــال

یــرا  ایشــان معتقــد بودنــد کــه در حــوزۀ کالم و اندیشــه، تقریــب معنــا پیــدا نمی کنــد؛ ز

ســاحت کالم، ســاحت غیریــت اســت و در ســاحت غیریــت، مصلحت اندیشــی 

ــۀ برهــان و جــدال  ل برپای ــتدال ــاحت، اس ــن س و تقریــب کالمــی بی معناســت و در ای

احســن، می توانــد راهگشــا باشــد؛ ازایــن رو بــدون اســتفاده از برهــان و جــدال احســن و 

فقــط به خاطــر مصلحت گرایــی، نمی تــوان بــه  تقریــب کالمی دســت  یافت؛ اما کســانی 

بــه رویکــرد تقریــب کالمــی معتقدنــد کــه در برخــی مــوارد بــا تکیــه بــه مصلحت اندیشــی 

بــه مصادیــق ایــن رویکــرد ملتــزم شــده اند؛ وانگهــی تقریــب فقهــی نیــز این گونــه اســت 

ل های منســجم و روشــمند فقهــی باشــد  و رویکــرد مقارنــه ای، بایســتی برپایــۀ اســتدال

نــه مصلحت اندیشــی های بی مبنــا. مرحــوم فرج نــژاد بــه  تقریبــی معتقــد بــود کــه بــر پایــۀ 
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ــا قلــب  ــد، چــه واژۀ تلخــی، خدای  اگــر می مان

مــا طاقــت ایــن رنج هــای بــزرگ را نــدارد، بــه مــا 

رحم کــن.

ســواد  انجمــن  بــه  برمی گــردد  مــا  آشــنایی 

کــه  بــود  اولــش  دورۀ  طــالب،  رســانه ای 

ثبت نــام کــردم، آنجــا بــا دکتــر آشــنا شــدیم. 

ــارۀ صهیونیســت  همــه می دانســتند اگــر درب

او  می خواســتند،  چیــزی  ســینما  و 

و  دقیــق  و  پرمطالعــه  بــود،  رفرنــس  بهتریــن 

کــه  خاکــی  و  ســاده  آن قــدر  درعین حــال 

بــا  می کــرد  گمــان  نمی دانســت،  هرکــس 

بــا همــان  کارگــر ســاده طــرف اســت.  یــک 

،  آخ،  موتــورش جلســات را می رفــت، موتــور

انقــالب  جبهــۀ  از  بعضی هــا  حســابی  مــرد 

آن قــدر خوردنــد کــه ماشــین و خانــه کــه هیچ، 

ــت  ــت، آن وق ــف اس ــم ردی ــان ه ــاغ و ویالیش ب

، زن و بچــه ات را ســوار  تــو بــودی و یــک موتــور

کــردی. موتــور  همــان 

لهجــۀ  آن  بــا  می کــردی  بحــث  او  بــا  وقتــی 

شــیرین یــزدی اش می گفــت: »حاجــی جــان 

می دانــی.« کــه  خــودت 

 حــرص خوردن هایــش بــرای انقــالب، ممتــد 

اینکــه  از  می خــورد  حــرص  بــود،  دیدنــی  و 

بچه هــای انقالبــی سوادشــان پاییــن اســت، 

ــگ  ــی زن ــی رود. وقت ــو نم ــالب جل ــرا کار انق چ

مــی زدی کارش داشــتی باالخــره یک جــوری 

کارت را راه می انداخــت، جایــی هــم الزم بــود 

بــدون هیــچ پرســتیژ  را می رســاند،  خــودش 

قراضــه اش،  موتــور  همــان  بــا  کالســی،  و 

هیچ وقــت جــوش و خروشــش کــم نمی شــد، 

ایــن یکــی دوســاله کمتــر او را دیــدم. هنــوز بــا 

خــودم می گفتــم یکبــار ببینمــش بگویــم دکتر 

ایــن کتابــت را هــم بــه مــا هدیــه نــدادی، کاش 

ل های روشــمند اســتوار باشــد، نــه تقریبــی که مصلحت اندیشــی در  غیریــت و اســتدال

آن بــر روش ضابطه منــد کالمــی و فقهــی غلبــه یافتــه باشــد.

بــر ایــن اســاس رویکــرد ایشــان در مواجهــه بــا اهل ســنت، ترویــج اســتبصار میــان آنــان 

اســت؛ البتــه ایشــان بــا رویکــرد دســتوری و بی ضابطــۀ اســتبصار در میــان اهل ســنت 

نیــت و آزاداندیشــی در میــان آنــان را شــرط الزم و ضروری  مخالفــت بــوده و توســعۀ عقال

پروســه اســتبصار می دانســت، به همیــن دلیــل ایشــان بــر ایــن بــاور بــود کــه بــا رشــد 

فکــری اهل ســنت و ترویــج محبــت اهل بیــت میــان آنــان، می تــوان اســتبصار را میــان 

نیــت و  آنــان ترویــج داد، البتــه ایشــان نقطــۀ ثقــل کانــون فکــری خــود را بــه توســعۀ عقال

ایــن دو  کــه درصــورت رشــد  آزاداندیشــی میــان اهل ســنت اختصــاص می دادنــد 

مقولــه، اهل ســنت درون جمهــوری اســالمی ایــران، رشــد می یابنــد و می تواننــد در 

نیت  تمدن ســازی اســالمی ســهیم باشــند؛ دکتر فرج نژاد مهم ترین خروجی رشــد عقال

و آزاداندیشــی میــان اهل ســنت را، نزدیکــی فکــری آنــان بــه شــیعه می دانســتند. ایشــان 

بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ترویــج اســتبصار در میــان اهل ســنت، مهم تریــن مؤلفــۀ رشــد 

نیــت میــان آنــان و همســویی بــا جمهــوری اســالمی ایــران خواهــد بــود. عقال

بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد اندیشــه ای، ایشــان ســالیانی را در اســتان های تلفیقــی شــیعه و 

نیــت را میــان اهل ســنت  اهل ســنت تــالش نمودنــد تــا جریــان اســتبصار بــر پایــۀ عقال

ــی از  ــل برخ ــن دلی ــازدند و به همی ــنا س ــی آش ــر اهل بیت ــا تفک ــان را ب ــد و آن ــج دهدن تروی

مســتبصران محــروم اهل ســنت ایــن مناطــق را موردحمایــت فکــری و معنوی خــود قرار 

می دادنــد.

روحشان شاد و راهشان مستدام باد.*

مرد بی قرار
محمد امین رضایی 	

خبــرش را کــه شــنیدم، بهــت تمــام وجــودم را فراگرفــت، بغــض گلویــم را فشــار داد 

و بی اختیــار اشــکم جــاری شــد. بیــن دو نمــاز خبــر را دیــدم، نتوانســتم نمــاز دوم را 

بخوانــم، باورکردنــی نیســت. محمدحســین فرج نــژاد به همــراه همســر و ســه فرزنــدش 

جــان داده انــد.

آن هایــی کــه او را می شناســند، می داننــد داغ چقــدر ســنگین اســت. جبهــۀ انقــالب 

یــک مجاهــد به تمــام  معنــا و یــک مــرد بــزرگ را از دســت داد. مــردی کــه اگــر می مانــد 

آینــده دار بــود.
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دیــدار بــا او را عقــب نمی انداختــم، کاش... !

»مــا  بــود:  بیــت  ایــن  تفســیر  فرج نــژاد  آقــای 

زنــده بــه آنیــم کــه آرام نگیریــم.« همیشــه در 

تکاپــو بــود کــه کاری انجــام دهد، بــدون اینکه 

یــا مســئولیتی  باشــد  داشــته  چشم داشــتی 

بخواهــد. مــن از او بســیار آموختــم، بیــش از 

علمــش، آن بی قــراری و روحیــۀ مجاهدانــه او 

و آن ســادگی اش بــرای مــن درس آمــوز بــود. آن 

مــرد بی قــرار حــاال قــرار گرفــت، رفــت و در کنــار 

همســر و فرزندانــش آرام گرفــت، رفــت و داغی 

بــر دل مــا گذاشــت، خــدا رحمتشــان کنــد.*

مشی علمی مرحوم استاد در 
فقه رسانه

گردان مرحوم استاد 	 یکی از کوچک ترین شا

بعــدی  چنــد  شــخصیتی،  اســتاد  مرحــوم 

ایشــان  بــودن شــخصیت  داشــت. ذوابعــاد 

نــه به دلیــل عالیــق شــخصی و هوس هــای 

بــودن  ذوابعــاد  دلیــل  بــه  بلکــه  علمــی؛ 

اســتاد  بــود.  دشــمنی  و  نفــوذ  جبهه هــای 

اولویت هــای  و  بــود  عملیاتــی  مــرد  یــک 

صحنــه  از  را  خــودش  پژوهشــی  و  کاری 

هــوش  از  می کــرد.  پیــدا  دشــمن  بــا  نبــرد 

ــرد و  دشمن شناســی بســیار باالیــی بهــره می ب

در ایــن زمینــه بســیار مطالعــه می کــرد؛ از ایــن 

جبهــه  نفــوذ  نقشــه های  شناســایی  در   ، رو

آمریکایــی- صهیونیســتی، نقطــه زن عمــل 

می کــرد. اولویت هایــی را می فهمیــد و درک 

بــود. راهبــردی  و  واقعــًا مهــم  کــه  می کــرد 

در شناســایی اســتراتژی کفــر در هجمــه علیه 

انقــالب اســالمی، بــه ســه حــوزه اصلــی رســیده بــود. اقتصــاد، طــب و رســانه. در هرکدام 

از ایــن ســه رشــته، به نوعــی تخصــص داشــت. در زمینــه فلســفه طــب، عمیقــًا کارکــرده 

بــود و کتابــی نوشــت کــه در آســتانه چــاپ اســت. در حــوزه اقتصــاد توانمنــد و در فهــم 

ابعــاد اقتصــاد ســایبری، اســتادی کم نظیــر بــود. رســانه هــم کــه تخصــص اصلی ایشــان 

بــود و در زمینــه نفــوذ جبهــه صهیونیســتی و اســتکبار جهانــی در ســینما و رســانه، 

مطالعــات و تألیفــات عمیــق داشــت. بــا اینکــه مرحــوم اســتاد در همــه ایــن جبهه هــا 

می جنگیــد و نیــرو تربیــت می کــرد؛ امــا در یــک زمینــه دغدغــه ویــژه و اساســی داشــت 

کــه عبــارت بــود از »فقــه رســانه«. 

ایشــان رســانه و فضــای ســایبر را محــور مرکــزی تحــوالت می دانســت، لــذا عمــده 

پژوهش هــا و فعالیت هایــش بــه ایــن حــوزه ختــم می شــد. معتقــد بــود کــه در دوران 

 ، ــایبر ــای س ــی و فض ــانه های جمع ــر رس ــی ب ــاد، مبتن ــم اقتص ــب و ه ــم ط ــد، ه جدی

ســازماندهی و مدیریــت می شــود. براین اســاس به خوبــی می فهمیــد اگــر رســانه و 

حاکمیــت ســایبری بــه دســت دشــمن بیفتــد، طــب و اقتصــاد هم بــه انحــراف خواهد 

، هســته مقاومــت جامعــه اســالمی در تقابــل با دشــمن تضعیف  رفــت و از ایــن رهگــذر

می شــود و تــن بــه عقب نشــینی خواهــد داد.

نحــوه ورود ایشــان در رســانه هــم چندالیــه بــود. در یــک بعــد، تــالش ایشــان بــرای جوانــان 

ــن  ــود. از ای ــان ب ــرای آن ــازی ب ــم و ذهنیت س ــد فیل ــای نق ــزاری کالس ه ــد، برگ عالقه من

طریــق می خواســت آنهــا را مجهــز بــه تفکــر خــالق کنــد تــا اســیر اســطوره ها و مفاهیــم 

باطــل ســینمای هالیــوود نشــوند و درعین حــال، نیروهــای زبــده را هــم شناســایی 

، بــرای کنشــگران فعال فضای مجــازی، نحوه مقابله با عملیات  می کــرد. در الیــه دیگــر

ســایبری دشــمن را آمــوزش مــی داد و در مهم تریــن و حســاس ترین الیــه، بــه کارگــروه فقــه 

یــادی مدیــر علمــی کارگــروه فقــه رســانه بــود. رســانه می پرداخــت. ایشــان مــدت ز

دغدغــه ویــژه اســتاد در ایــن کارگــروه؛ عملیاتــی می شــد. نگاه ایشــان به مقولــه فقه، یک 

نشست معاد و تناسخ در قرآن و سینما
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داشــت و از جــرأت و جســارت تولیــد علــم 

پــای  دســت،  بــه  یــک  ماژ بــود،  برخــوردار 

تختــه می رفــت و نظــرات بچه هــای گــروه را 

می نوشــت و هدایــت فکــری تیــم را بــر عهــده 

می گرفــت تــا اعضــای گــروه بــه جمع بنــدی 

مطلــوب می رســیدند. یادم هســت در جریان 

بــه چندیــن فقــه  تقســیم بندی فقــه رســانه 

هم عــرض نظیــر )فقــه حاکمیــت رســانه، فقــه 

تکنولــوژی، فقه ســاختار رســانه، فقــه اقتصاد 

رســانه، فقــه اطالعــات یــا حریــم خصوصــی، 

بــر و مخاطــب( کلــی  فقــه محتــوا، فقــه کار

بحــث شــد تــا آخــر نتیجــه جمــع بــر ایــن شــد 

یــم  کــه مــا تنهــا یــک فقــه تخصصــی رســانه دار

کــه همــه مطالــب فــوق را پوشــش می دهــد و 

ک تقســیم بندی  ایــن نظــر جــا افتــاد کــه مــال

ابــواب فقهــی بــه تمایــز مســائل نیســت بلکــه 

بــه تمایــز موضــوع اســت و در اینجــا، موضــوع 

واحــد اســت.

در ایــن میــان، اســتاد قائــل بــه فقــه تعاملــی 

رســانه بــود. ایشــان فقــه را در رفت وبرگشــت 

بیــن کالم و فلســفه و اخــالق و عرفــان در نظــر 

اینکــه  از  فــارق  ورود  ایــن شــیوه  می گرفــت. 

حوزه هــای  در  باالیــی  تخصــص  نیازمنــد 

گوناگــون اســت، بیشــتر بــرای فــردی مطــرح 

می شــود کــه فقــه را برای عینیت و سرپرســتی 

نظــری  تبییــن  در  و  می خواهــد  جامعــه 

نمی شــود.  متوقــف  موضــوع، 

بنــده در دور دوم مباحــث فقــه رســانه بــه گــروه 

دو  حــدود  کــه  اول  دوره  خروجــی  پیوســتم. 

کتــاب ارزشــمند  ســال طــول کشــیده بــود، 

»آسیب شناســی رســانه بــا رویکــرد فقهــی« بود 

کــه متأســفانه ایــن کتــاب هنــوز چــاپ نشــده 

اســت. در دور دوم، بعــد از چنــد مــاه بحــث 

نــگاه اســتراتژیک و راهبــردی بــود. فقــه را ســرمایه تحــرک کالن اجتماعــی می دانســت 

و معتقــد بــود تنهــا بــا حجیــت برآمــده از فقــه رســانه و فضــای ســایبر بــا رویکــرد کالن 

کــه می تــوان رســانه و فضــای ســایبر را مدیریــت و سرپرســتی  و حکومتــی اســت 

کــرد. اســتاد معتقــد بــه فقــه تخصصــی رســانه بــود؛ البتــه نــگاه ایشــان بــا فقــه ســنتی 

نیــت برآمــده از  ــر اســاس عقال ــود فقــه رســانه را بایــد ب کمــی تفــاوت داشــت. معتقــد ب

دشمن شناســی جلــو ببریــم. هرچنــد روش شناســی فقــه جواهــری را به شــدت قبــول 

داشــت و بــه آن پایبنــد بــود؛ امــا نظــام مســائل و موضوعــات فقهــی را از شــبکه روابــط 

کــف صحنــه برداشــت می کــرد. فقــه را ناظــر به میــدان می دیــد و بــه ِجــد در مقــام 

تحقــق آن بــود. یــادم نمــی رود در جریــان نفــوذ شــرکت گــوگل بــه حریــم خصوصــی تلفــن 

میلیون ها ایرانی در اردیبهشــت 98، به شــدت آشــفته شــد و توانســت بیانیه محکم و 

مســتندی بــا جمــع آوری 201 امضــاء از اســاتید و کارشناســان حــوزوی، آمــاده و منتشــر 

کنــد.

الــه اال اهلل بگویــد، فقــه  روزی در یکــی از جلســات مباحثــه گفــت: »فقــه اگــر نتوانــد ال

ــه ایــن عبــارت در منشــور  ــود و ب ــًا مقلــد امــام خمینــی )ره( ب نیســت«. ایشــان حقیقت

روحانیــت ایمــان کامــل و عملــی داشــت. آنجــا کــه مرحــوم امــام می فرمایــد: »مــا بایــد 

بــدون توجــه بــه غــرب حیله گــر و شــرق متجــاوز و فــارغ از دیپلماســی حاکــم بــر جهــان 

 مادامــی کــه فقــه در کتاب هــا و ســینه 
ّ
در صــدد تحقــق فقــه عملــی اســالم برآییــم و اال

علمــاء مســتور بمانــد، ضــرری متوجــه جهان خــواران نیســت و روحانیــت تــا در همــه 

مســائل و مشــکالت حضــور فعــال نداشــته باشــد، نمی توانــد درک کنــد کــه اجتهــاد 

مصطلــح بــرای اداره جامعــه کافــی نیســت«.

بــه تفاهــم علمــی میــان حــوزه و دانشــگاه، معتقــد بــود و بــه مباحــث روش شناســی، 

بســیار اهمیــت مــی داد؛ منتهــا این گونــه نبــود کــه بــه کلیشــه های موجــود محــدود 

شــود؛ بلکــه خــالق و ســازنده بــود و ایــن هنــر را داشــت کــه بــرای حرف هــای بدیــع 

 خــودش، روش معتبــری را تولیــد کنــد و از ایــن طریــق می خواســت از دل مباحــث

ــی کــه در  ــاز کنــد. اعتقــاد داشــت کتاب ــه دانشــگاه ب ــی و فلســفی، راه ب فقهــی - اصول

ــرای  ــد و ب ــرون بزن ــه بی ــای علمی ــد از دل حوزه ه ــود بای ــته می ش ــانه نوش ــه رس ــه فق زمین

ــود. ــوب ش ، محس ــر ــِی معتب ــع علم ــوان منب ــری به عن ــد و دکت ــجویان ارش دانش

شــیوه اســتاد در مباحث فقِه رســانه، مبتنی بر خرد جمعی، جمع آوری پیشــنهادات 

و لحــاظ جامعیــت بــود. براین اســاس، در جلســات فقــه رســانه، عــالوه بــر احــکام 

و موضوعــات فقهــی، بســیاری از مباحــث دیگــر مطــرح می شــد؛ مباحثــی نظیــر 

یخ نــگاری علــم و پارادایم شناســی تحقیقــات اجتماعــی و رســانه، جریان شناســی  تار

... و ســیر تطــور نحله هــای گوناگــون فکــری و مذهبــی و

آن مرحــوم، اســتاد پرورانــدن مطلــب بــود. باتوجــه بــه اینکــه بــر علــوم مختلــف اشــراف 
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روش شناســی،  مباحــث  ارائــه  و  بررســی  و 

نوبــت نــگارش کتــاب شــد. در ایــن زمینــه هم 

مبتنــی بــر خــرد جمعــی، هرکــدام از دوســتان، 

ــا ســرفصل های مدنظــر  کتــاب پیشــنهادی ب

خــود را ارائــه دادنــد. در نهایــت یــک کتــاب 

بــه تصویــب نهایــی رســید بــا عنــوان »قواعــد 

بــرد فقــه رســانه«. پرکار

راهبــردی  نــگاه  بــر  فــوق مبتنــی  کتــاب  در 

بــه صحنــه نبــرد بــا دشــمن، از انبــوه قواعــد 

فقهــی، قواعــد »مصلحــت«، »حفــظ نظــام«، 

 » شــعائر »تعظیــم   ،» »الضــرر »نفی ســبیل«، 

و »حرمــت معاونــت بــر اثــم و عــدوان« بــرای 

ــگارش ایــن  ــگارش انتخــاب شــد. بعــد از ن ن

کتــاب کــه چندیــن مــاه بــه طــول انجامیــد، 

آغــاز  راهبــردی  و  پــروژه بســیار حســاس  دو 

بــا  ل فضــای مجــازی  پــروژه »اســتقال شــد. 

رویکــرد فقهــی« و »سیاســت گذاری فضــای 

مجــازی بــا رویکــرد فقهی«. متأســفانه با تغییر 

باالدســتی پشــتیبان،  نهــاد  فــرد مســئول در 

حمایــت ایــن دو پــروژه بســیار راهبــردی، قطــع 

شــد و کار متوقــف گردیــد.

، ایشــان را در تابســتان ســال  روح نــاآرام مرحــوم اســتاد و عالقــه وافــرش بــه تربیــت نیــرو

99 بــه برگــزاری دوره »فقــه رســانه، ارتباطــات و فضــای مجــازی« کشــاند. هماهنگــی 

ــا توجــه بــه وقــت ضیــغ  و اجــرای ایــن دوره کــه حــدود 50 جلســه بــه طــول انجامیــد، ب

اســاتید، کار بســیار ســخت و مشــکلی بــود کــه ایشــان بــه خوبــی از عهــده برآمــد. 

یــن و مغتنــم شــد کــه البتــه آنهــا هــم هنــوز  حاصــل ایــن دوره هــم دو جلــد کتــاب وز

چــاپ نشــده اســت.

مرحــوم اســتاد واقعــًا بــه نقــش »زمــان« و »مــکان« بــر فقــه معتقــد بــود و ســعی می کــرد 

ــود.  ــه نظــرم در کارش موفــق ب ــرد و ب ــو بب ــه مقتضیــات زمــان، جل فقــه رســانه را ناظــر ب

ل فضــای مجــازی بــا رویکــرد فقهــی« اگــر متوقــف نمی شــد،  همیــن کتــاب »اســتقال

حقیقتــًا می توانســت یــک جهــش بــزرگ در زمینــه مواجهــه کالن حاکمیتــی بــا فضــای 

مجــازی مبتنــی بــر رویکردهــای فقهــی، ایجــاد کنــد. مرحــوم اســتاد در کنــش انقالبــی 

« بــود؛ بــه همیــن خاطــر هــم بــه  خــودش، معتقــد بــه »تغییــر بدنــه کارشناســی کشــور

مســأله پژوهش هــای راهبــردی و نــگارش کتــب عمیــق و دقیــق، حساســیت داشــت و 

می تــوان گفــت کــه عمــر خــودش را صــرف ایــن مســأله کــرد.

یــاد اســت. در یــک  گفتنی هــا از شــخصیت، ابتــکارات و مواضــع مرحــوم اســتاد، ز

جملــه بخواهــم عــرض کنــم، ایشــان واقعــًا یک اســتاد انقالبی بــه معنای حقیقی کلمه 

بــود. خداونــد ایشــان و خانــواده صبــور و فــداکارش را رحمــت کنــد و در اعلــی علییــن 

بــر ســفره پرکرامــت حضــرات معصومیــن میهمــان بگردانــد و توفیــق دهــد کــه جمــع 

شــاگردان، بتواننــد راه خطیــر ایشــان را ادامــه دهنــد؛ ان شــاءاهلل.*

تجلیل از استاد محمد حسین فرج در رونمایی از کتب انجمن سواد رسانه
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نفرت پراکنــی  و  هراســی  اســالم  هالیــوود، 

اصــول  به عنــوان  را  مســلمین  بــه  نســبت 

دنبــال  آخرالزمانــی  فیلم هــای  اساســی 

نه گانــه  انیمیشــن های  در  می کنــد. 

»ماتریکــس« در اقدامی عجیــب و قابل تأمل، 

شــهری در عربســتان را به عنوان شــهر اســتقرار 

می دهنــد. نشــان  ربوتیــک  شــیاطین 

خطــر  مهم تریــن  را  انقالبــی  اســالم  آن هــا 

اســتراتژیک در مقابــل خود قلمــداد می کنند؛ 

لــذا در فیلــم »پســر جهنمــی« اتحــاد هیتلــر 

توســط  کــه  می دهنــد  نشــان  را  ایرانیــان  و 

می شــود. شکســته  اتحــاد  ایــن  آمریکایی هــا، 

صهیونیســت و اســتکبار جهانــی، جنــگ 

رســانه ای را از نــان شــب بــرای خــود واجب تــر 

می داننــد و ایــن همــان نکتــۀ عمیقــی اســت 

کــه مرحــوم محمدحســین فرج نــژاد به خوبــی 

آن را شــناخت و بــه جامعــه شناســاند.*

تالش های مجاهدانه و 
خستگی ناپذیر 

اینجا مرد می خواهیم، مرد هستی؟

ح.م. شیروانی 	

ــا  چهــار ســالی می شــد کــه توفیــق آشــنایی ب

ایشــان را داشــتم، البتــه عمــدۀ ایــن آشــنایی 

بــه زمانــی برمی گــردد کــه ســاکن شــهر مقــدس 

قــم بــودم.

ایشــان  بــا  کــه  بــودم  نرفتــه  قــم  بــه  هنــوز 

تماس هــای تلفنــی داشــتم. یــادم هســت کــه 

در یکــی از همیــن تماس هــا ایشــان گفتنــد 

کــه مــا اینجــا مــرد می خواهیــم، مــرد هســتی؟ 

مواجهه استاد فرج نژاد با دشمن شدید
بررسی سیره علمی استاد محمد حسین فرج نژاد در مواجهه با صهیونیسم جهانی

جعفر بحرینی 	

آن روز کــه رهبــر و مقتــدای مــا از دشــمنی اســرائیل گفــت، مرحــوم محمدحســین 

فرج نــژاد بــا اعمــاق وجــودش به دنبــال اجــرای فرمــان رهبــر رفــت.

یخــی  او اســرائیل را نــه یــک مفهــوم ســاده، بلکــه به عنــوان یــک تفکــر کالن و عمیــق تار

یشــه دوانــده بــود و  شــناخت. تفکــری کــه از زمــان مارتیــن لوتــر در مســیحیت هــم ر

مســیحیت صهیونیســتی کــه از چنــد قــرن قبــل تشــکیل شــده بــود. یهودیــان بــا نفــوذ در 

تفکــرات مســیحیت، تفکــرات مــادی خــود را بــر مســیحیت ســیطره داده بودنــد.

پروپاقــرص  طــرف داران  از  مســیحی  متحــدۀ  ایــاالت  کــه  نــدارد  تعجبــی  پــس 

صهیونیســت ها به شــمار برود. آن مرحوم سیطرۀ اختاپوسی رسانه ای صهیونیست ها 

بــر دنیــا را ناشــی از همیــن مســأله می دانســت.

او به درســتی نشــان داد کــه از نــگاه صهیونیســت ها، در آرمان شــهر فقــط یهودیــان 

حــق زندگــی دارنــد و دیگــر نژادهــا حتــی به عنــوان کارگــر هــم نمی تواننــد حضــور داشــته 

باشــند. از صهیونیســت هایی کــه اعتقــادی بــه معــاد ندارنــد، هیــچ بعیــد نیســت کــه 

به دنبــال معــاد دنیــوی، صرفــًا یهــودی باشــند. 

مرحــوم فرج نــژاد به خوبــی نشــان داد کــه هالیــوود به عنــوان قوی تریــن رســانۀ جهــان 

ــی  ــا حت ــد، آن ه ــی در آن را نمی دهن ــه کس ــت ب ــازۀ دخال ــت ها اج ــت و صهیونیس اس

خودشــان ســوژه ها را کنتــرل می کننــد و مدیریــت تمــام امــور در هالیــوود به عهــدۀ 

آن هاســت؛ از همیــن رو صهیونیســت ها اسطوره ســازی بــاب میــل خــود را ترویــج 

می دهنــد.

آن هــا خداونــد را ضعیــف و توحیــد را قومــی و الوهیــت را منحصــر در یهــود تلقــی 

می کننــد. بــه  همیــن دلیل در فیلم های هالیوودی، اثری از خدا نیســت و دانشــمندان 

ــالف  ــیطان را )برخ ــا ش ــل، آن ه ــرف مقاب ــد. درط ــی می کنن ــین ها حکم فرمای ــا تکنس ی

 » «، »جن گیر فرمان هــای قــرآن و کتــب الهــی( بســیار قــوی جلــوه می نماینــد، »هــری پاتــر

و »طالــع نحــس« از این دســت فیلم هــا هســتند.

اســتاد فرج نــژاد، پــروژۀ آخرالزمان ســازی صهیونیســت ها را این گونــه معرفــی می کنــد کــه 

در هالیــوود، ضدیــت بــا تمــام ادیــان اســت، حتــی مســیحیت؛ اما یهــود نه.

در هالیوود هیچ فیلم ضد یهودی یافت نمی شــود. آن ها با داخل کردن ســمبل هایی 

، تاج و قلعه به دنبال نشــان دادن پادشــاهی داوود و با ســمبل های ســرزمین  چون شــیر

شــیر و عســل، به دنبال القای اســرائیل بزرگ از نیل تا فرات هســتند.
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منظــورم از مــرد ایــن نیســت کــه بــه قــم آمــدی، 

ســر کالس هــا بــروی و نمــره ی درس هایــت ۲۰ 

شــود، منظــورم ایــن اســت کــه حتــی شــده تــا 

یــک مــاه، شــب ها هــم نخوابــی و بــه فعالیــت 

و پژوهــش بپــردازی.

در شــهر قــم کــه ســاکن شــدم، به واســطه ی 

راهنمایی های ایشــان وارد برخی کالس های 

بزرگــواری و  آن همــه  بــا  ســواد رســانه شــدم. 

حتــی بــا اینکــه در خیلــی از ایــن دوره هــا، 

ــد و بســیاری از دوره هــا را ایشــان  اســتاد بودن

و دوستانشــان برگــزار می کردنــد؛ امــا خیلــی 

متواضــع و به قــول معــروف، خاکــی بودنــد و 

اکثــر اوقــات  بــرای شــرکت در جلســه های 

مختلــف و مفیــد پیــام می دادنــد.

بــه همــراه  توفیــق داشــتم  کــه  بــار  چندیــن 

ایشــان در برخــی از جلســات ســواد رســانه 

شــرکت کنم، می دیدم با اینکه ایشــان اســتاد 

ایــن عرصــه بودنــد؛ امــا مثــل محصل هــای 

و  گــوش دادن  درحــال  مرتــب   ، تــازه کار

یادداشــت برداری بودنــد، این قــدر کــه ایشــان 

یادداشــت می کــرد، مــا تازه کارهــا یادداشــت 

نمی کردیــم. چندیــن بــار کــه توفیــق داشــتم 

بــه منــزل ایشــان بــروم، به هرســویی از اتاقشــان 

کــه نــگاه می کــردم، کتــاب یــا جــزوه می دیــدم، 

متوجــه شــدم کــه تمــام فعالیت هــای ایشــان 

مطالعــه و پژوهــش اســت.

این قــدر اهــل مطالعــه و پژوهــش و شــرکت 

در جلســات مختلــف علمــی و تحلیلــی، در 

داخــل و خــارج اســتان قــم، حتــی در روزهای 

تعطیــل مثــل روز جمعــه بودنــد کــه بعضــی 

کــردن  بــا فکــر   یــا حتــی  بــا دیــدن  وقت هــا 

بــه آن مرحــوم، احســاس خســتگی بــه مــن 

دســت مــی داد، درحالی  کــه همــواره ایشــان 

ــان  ــد می دیــدم. بــرای دوســتداران عرصــه تخصصش ــتگی ناپذیر و دغدغه من را خس

وقــت بســیاری می گذاشــتند، خصوصــًا بــرای تازه واردهایــی مثــل مــن.

 بارهــا بــه ایشــان  گفتــم بــا اینکــه می توانیــد در مراکــز خیلــی خــوب جــذب شــوید، چــرا 

ایــن کار را نمی کنیــد؛ امــا هــر بــار در جــواب می گفتنــد اگــر جــذب شــوم محــدود 

می شــوم و دیگــر نمی توانــم بــرای ایــن جبهــه وقــت کافــی بگــذارم. خالصــه بگویــم بــا 

یــادآوری ایشــان چنــد نکتــه از آن مرحــوم در ذهنــم تداعــی می شــود: اول، تالش هــای 

، دوم اخــالص و خاکــی بــودن، ســوم دغدغه منــدی  مجاهدانــه و خســتگی ناپذیر

 . صبــر پنجــم  و  زهــد  و  یســتی  ساده ز چهــارم  انقــالب،  جبهــه  بــرای  تمــام  هرچــه 

ــم.  ــوش نمی کن ــوم را فرام ــه ی آن مرح ــی برادران ــا و راهنمایی های ــت محبت ه هیچ وق

ــاد.* ــا امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســالم محشــور ب ! روحــت ب ــز ــژاد عزی فرج ن

عروج یک سردار فرهنگی 
اما ازدست  دادن یک سردار فرهنگی، جانکاه است و جبران ناپذیر

حمزه شریفی دوست 	

کــه همــه در مقــام رفیــع جهــاد اشــتراک دارنــد( بــه  اگــر رزمنــدگان میادیــن ســخت را )

فرمان بــران و فرماندهــان دســته بندی کنیــم و فرماندهــان را هــم بــه فرماندهــان میدانی 

تردیــد محمدحســین را بایــد در نبــرد نــرِم ســهمگیِن  و ســرداران تقســیم کنیــم، بال

فرهنگــی از ســرداران جبهــۀ فرهنــگ بدانیــم.

 خبــر پرکشــیدن یــک دوســت و فعــال فرهنگــی ســنگین اســت؛ امــا ازدســت  دادن 

سال 1386؛ دانشگاه آزاد اسامی یزد حاشیه یکی از برنامه های فرهنگی در دانشگاه
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مهم تریــن گمشــده در زندگــی 
یــک جهــادی

علی اصغر سیاحت هویدا 	

آدمــی  گــردۀ  بــر  جهــادی  لقــب  کــه  زمانــی 

می ســازد  خــود  بــرای  مســیری  می نشــیند، 

کــه ســخت ترین راه در حیــات مــادی یــک 

انســان اســت. از ســختی کارهــای بی توقــع 

ــه  ــه ب ــکالت جامع ــازه درد مش ــم، ت ی ــه بگذر ک

ــد و به دنبــال التیــام می گــردد؛  ســراغش می آی

پیــش  کــه  نمی شــود  چیــزی  آن  کارهــا  امــا 

ــه  خــودش فکــر می کنــد و به همیــن خاطــر ب

جنب وجــوش درمی آیــد تــا دیگــران را بیــدار 

کنــد و بــه یــاری بطلبــد، غافل از اینکــه در این 

شــهر غریــب یک نفر نیســت کــه از بــاد یمانی 

ــاز دهــد. خبــری ب

در  مهــم بچه هــای جهــادی  ایــن مســأله ی 

کــه آن هــا را مطالبه گــر  همــۀ عرصه هاســت 

آن هــا ســیاه نمایی  اعتــراض  و  مــی آورد  بــار 

یرپوســت شــهر  نیســت، واقعیــت نهفتــه در ز

صدایــش  اســاس  برهمیــن  و  می بینــد  را 

بلنــد می شــود، نــه بــرای اعتــراض کــه بــرای 

بیداربــاش تــا درنگی باشــد بر جامعه، خســته 

از زندگی ماشــینی که روحشــان را در درگیری 

بــا صنعــت آزرده و تکیــده کــرده و ایــن تــازه 

بــا  جهــادی  یــک  مواجهــۀ  صحنــه  اولیــن 

جامعــه خــود اســت.

در  جهــادی  یــک  فرج نــژاد  محمدحســین 

عرصــه بــود. ایشــان نقطــۀ تالقــی پیونــد میــان 

نظــر و عمــل بــود و در واقــع طراحــی دقیــق و 

مدیــر عملیاتــی موفقــی بــود کــه می توانســت 

مهم تریــن  کنــد.  همــراه  خــود  بــا  را  دیگــران 

. ــر ــت و جبران ناپذی ــکاه اس ــی، جان ــردار فرهنگ ــک س ی

محمدحســین در میادینــی فاتحانــه وارد شــد کــه برخــی از مدعیــان جنــگ نــرم تنهــا 

نــان وصفــش را می خوردنــد و بــا نامــش می جنگیدنــد. بــرای ایــن قلــم، ثقیــل نیســت 

ــه گفتــۀ حــاج قاســم کــه  ــا شــهادت آســمانی شــد.« ب کــه بنویســد: »محمدحســین ب

می گفــت آنکــه شــهید باشــد، شــهید می شــود.

ــود کــه در برخــی میادیــن ناشــناختۀ فرهنگــی،  پرچمــدار  محمدحســین مدت هــا ب

. جهــاد بــود و البتــه در ایــن میادیــن غالبــًا خــودش هــم ســردار بــود و هــم ســرباز

ــًا در زندگــی محمدحســین تبلــور  آنچــه در وصــف ســرداران شــهید شــنیده ایم، عین

یافتــه بــود کــه بخشــی از آن، شــناخت دقیــق طراحــی دشــمن، ســتیز بی امــان بــا جبهۀ 

دشــمن، پایــداری و اخــالص در ایــن میــدان و بی توجهــی بــه شــهرت و قــدرت و 

تجمــل بــود. برایــش تفاوتــی نداشــت کــه او را دکتــر فــرج نــژاد بخواننــد یــا محمدحســین.

یــن »اســطوره های صهیونیســتی ســینما« را  محمدحســین چــه آنــگاه کــه کتــاب وز

نگاشــت و چــه در ســه چهــار ســال اخیــر کــه مطالعــات دقیقــی را در بــاب »مافیــای 

ــۀ  ــتکبار )در هم ــه اس ــا جبه ــان ب ــارزۀ  بی ام ــر مب ــه فک ــا ب ــرد، تنه ــاز ک « آغ ــذا و دارو غ

شــئونش( بــود. 

میادین رزمی که محمدحســین انتخاب کرده بود، ســرداری همچون او را به مصاف 

می طلبیــد. نــگاه محمدحســین بــه کارزار فرهنگــی، نــگاه تمدنــی بــود؛ نگاهــی کــه 

هیچــگاه از آن کوتــاه نیامــد و در برنامه هایــش از آن غفلــت نکــرد. اوایــل دهــۀ نــود کــه 

به حســب ضــرورت، مطالعاتــی دربــاره ســینما داشــتم، از مطالعــات دقیقــش در بــاب 

ســینمای کــره و ژاپــن و نــگاه راهبــردی اش بــه هنــر متعجــب شــدم. 

زندگی شــخصی محمدحســین سرشــار از درس و نکته اســت. یکبار از پس اندازی 

کــه مجبــور  گذاشــته بــود، ســخن می گفــت  کنــار  یــد وســیلۀ  نقلیــه   کــه بــرای خر

ــال  ــگاهی به دنب ــع دانش ــرگاه مجام ــد. ه ــرج کن ــاب آن را خ ــاپ کت ــر چ ــوده به خاط ب

ســخنران علمــی بــرای اســاتید دانشــگاه بودنــد و بابــت بودجــۀ فرهنگــی در مضیقــه 

قــرار داشــتند، بــا خیــال جمــع، محمدحســین را معرفــی می کردیــم؛ چــون هــم اهــل 

نــرخ دادن و ِاِشــل نبــود و هــم مطمئــن بودیــم کــه اســاتید دانشــگاه بــا رضایــت، جلســه 

ــد. ــرک می کنن را ت

یــج  آنچــه در ایــن میــان نبایــد مــورد غفلــت متولیــان حــوزۀ فرهنــگ قــرار بگیــرد، ترو

آثــار علمــی کم نظیــری اســت کــه از آن انســان مجاهــد بــه  یــادگار مانــده و همین طــور 

ــه یافته هایــی اســت کــه وی پیرامــون جریان هــای پشــت پــردۀ نظــام  توجــه جــدی ب

یســت و شــهیدگونه رزمیــد  ســالمت داشــته اســت. آن ســردار فرهنگــی، شــهیدگونه ز

و درهمین حــال عــروج کــرد. یــادش جــاودان.*
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جهــادی  رویکــرد  همراهــی،  ایــن  مســأله ی 

ایشــان در مواجهــه بــا مســائل و اتفاقــات بــود؛ 

ــه چهــار  ــوان در ویژگــی ایشــان ب بنابرایــن می ت

مســأله اشــاره کــرد:

اهلتعامل،بانگاهیراهبردی

بــا  تعامــل  فرج نــژاد  اســتاد  رکــن  مهم تریــن 

ــت  ــالب فعالی ــان انق ــه در جری ــود ک ــرادی ب اف

می کننــد و به نوعی اتصال بیناســازمانی برای 

ــره ای  ــا مــوازی کاری و فعالیــت جزی ــه ب مقابل

دارنــد و همیــن نقطــۀ اتــکای مهمــی بــرای 

بچه هــای انقالبــی فعــال در قــم به حســاب 

ــینند و  ــز بنش ــک می ــد دور ی ــا بتوانن ــد ت می آم

دربــارۀ اتفاقــات مختلــف صحبــت کننــد. 

اجرایــی  عرصه هــای  در  اتفــاق  همیــن 

فعــاالن  طــب،  متخصصیــن  فرهنگــی، 

بــود. رســانه ای جــاری  و  اجتماعــی 

یــک مســأله مهــم دربــارۀ غفلت هایــی بــود 

 زمانــی 
ً
کــه دوســتان ایشــان داشــتند. معمــوال

و درقبــال  ناامیــد می شــد  نیــرو  یــک  از  کــه 

مســئولیت هایی کــه بــه او واگــذار کــرده بــود، 

یافــت  در نمی توانســت  را  مطلــوب  نتیجــۀ 

کــه  نداشــت  برخــوردی  هیچ وقــت  کنــد، 

به طــور کامــل حــذف شــود و کامــالً مغفــول 

بمانــد، بلکــه آن قــدر متواضعانــه و مؤدبانــه 

ذهنــش  گوشــۀ  همیشــه  و  می کــرد  برخــورد 

نــگاه می داشــت تــا شــاید آن فــرد را دوبــاره 

احیــا کنــد.

ازنردبانکسیباالنرفت

بی منــت  و  می کــرد  کار  همــه  بــرای  او 

خدمــت می کــرد و به دنبــال پــرورش نخبــه در 

ــدان  ــالمی ب ــالب اس ــه انق ــود ک ــی ب عرصه های

نیــاز داشــت. دکتــر فرج نــژاد هیچ وقــت از نردبــان کســی بــاال نرفــت و در راه رســیدن بــه 

موفقیت ســفارش نداد و ســفارش نپذیرفت، او بدون اینکه مســئولیتی داشــته باشــد، 

ارزشــمند بــود و همــواره عاِلمــی موفــق و مــورد وثــوق به حســاب می آمــد و از کســی بــرای 

رســیدن بــه مقاصــدش سوءاســتفاده نمی کــرد. درواقــع ایشــان به خــودی  خــود بــزرگ بــود 

و ایــن ناشــی از زحمــات و تالش هــای مداومــش بــود. مقــام و منصــب او را بــزرگ نکــرده 

بــود و البتــه مقامــی نداشــت و همــه اســتاد فرج نــژاد را به خاطــر خــودش، علمــش، 

ــز دیگــری. ــه چی خیــرش، برکتــش و فهمــش می خواســتند و ن

بهدنبالرشدهمهبود

حســین بــزرگ بــود و همــواره به دنبــال بزرگ شــدن اطرافیانش بود تا رشــد کنند و بتوانند 

جامعــه را رشــد دهنــد. مســألۀ تــالش علمــی بــرای گســترش اندیشــۀ دینــی و انقالبــی 

در بطــن جامعــه بــا رویکــرد مردمــی آن، مهم تریــن خواســته ایشــان بــود. در یــک جملــه 

ــرای مــردم  ــدن و ب ــم شــدن و مردمــی مان ــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه عال ــوان ب می ت

ــا مــرد میــدان باشــند  ــژاد از شــاگردانش بــود ت کارکــردن، مهم تریــن خواســتۀ دکتــر فرج ن

ــا ایشــان از  ــه گوشــه مجــاز نغلتنــد. چیــزی کــه اجــازه نمــی داد ت و میدانــی بماننــد و ب

یــغ نــورزد، بــر ایــن بــاور بود که قیامــت مدیون  پاســخگویی بــه هیــچ یــک از شــاگردان در

خواهــد شــد و از او ســؤال می کننــد کــه چــرا از توانــی کــه داشــتی بــرای هدایــت فــردی 

کــه بــه ســراغت آمــده بــود، اســتفاده نکــردی و شــکر نعمــت به جــا نیــاوردی و به همیــن 

خاطــر حتــی بیــش از تــوان خــود به دنبــال راهنمایــی و کمــک بــه دیگــران بــود.

یــد یــا نســبت بــه یــک مســأله  کافــی بــود تــا احتمــال بدهــد کــه عالقــه بــه رشــته ای دار

در  و  رهــا نمی کــرد  نمــی داد،  پاســخ  کــه  زمانــی  تــا  دارد،  گــره ذهنــی وجــود  برایتــان 

زمینه هــای تخصصــی خــودش پــر از معرفــی کتــاب و ســخنرانی و ... بــود تــا از نظــر 

سال 1387؛ اردوی علمی - فرهنگی در تهران
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رهنمــون ســاخت و دشمن شناســی، اســاس 

کلیــد  و بنیــۀ فعالیت هایــش شــد، همیــن 

واژۀ اساســی اســت. ایشــان در یــک کالم عزتــی 

نــان  نــام و  انقــالب  از اســالم و  کــه  داشــت 

نمی خواســت، بلکــه نامــش را و حتــی نانــش 

را در ثمــر ایمانــش بــه اســالم و انقــالب خــرج 

کــرد و همیــن ســبب شــد تــا خداوند به ایشــان 

عــزت عنایــت فرمایــد و عزیــز شــود.*

نقش اندیشه های بنیادین 
اسالمی در سیره علمی استاد

علی احسان زاده 	

کم نظیــر  ارادتــی  فرج نــژاد  اســتاد  مرحــوم 

کار  را در  او  و  آیــت اهلل مصبــاح داشــت  بــه 

بی نظیــر  نمونــه ای  بنیادیــن،  فرهنگــی 

طــرح  یــزدی،  مصبــاح  عالمــه  می شــمرد. 

والیــت را ثمــره ی عمــر خویــش می دانســتند 

کیــد  و تــا آخریــن روزهــای حیــات، بــر آن تأ

عنایتــی  هــم  فرج نــژاد  اســتاد  یدنــد.  می ورز

ــت و کتــب »اندیشــه های  ــرح والی ــه ط ــژه ب ی و

بنیادین اســالمی« داشــتند. اولین مباحثه ی 

یــت  جمعــی مــا بــا اســتاد در قــم، بــا محور

ولــی  آغــاز شــد؛  کتاب هــا  از همیــن  یکــی 

ســیر  برخــالف  اســتاد  پیشــنهادی  رونــد 

اولیــن  اســتاد  بــود.  والیــت  طــرح  متــداول 

)نوشــته ی  سیاســت«  »فلســفۀ  در  را  گام 

توضیــح  دیدنــد.  نــوروزی(  حجت االســالم 

یشــه  ر از  والیــت، مباحــث  آن کــه: در طــرح 

نتایــج  و  بــرگ  و  شــاخ  تــا  و  می شــود  آغــاز 

اولیــن  اســاس،  ایــن  بــر  می یابــد.  امتــداد 

محتوایــی، مخاطبــش را غنــی کنــد و بتوانــد بــدون نیــاز بــه کســی راهــش را بــرود.

وابستهنبود

ایشــان خــود را وابســته بــه هیــچ نهــاد و ارگانــی نکــرد تــا مســتقل باشــد و همیــن مردمــی 

یــادی را پــرورش دهــد؛ چــون تمــام پیــچ  و خم هــای  بــودن ســبب می شــد تــا شــاگردان ز

دســت  و پاگیــر را دور مــی زد و آمــوزش را رکــن اصلــی خــود می دانســت. او بــه بســیاری 

ــا  ــرد ت ــالش می ک ــواره ت ــی داد و هم ــی م ــاورۀ علم ــت، مش ــاد داش ــه انتق ــی ک از نهادهای

بتوانــد یــک درجــه در تغییــر مســیر آن ســاختار به نفــع انقــالب اســالمی تــالش کنــد و 

هیچ وقــت نــگاه تخریبــی نداشــت. انتقادهایــش را بیــان می کــرد؛ امــا در حیــن انتقــاد، 

یســتی مســالمت آمیز داشــت و آن ارادۀ جــدی، فهــم بــاال و تــوان قــوی اش ســبب  هم ز

می شــد تــا اراده هــای دیگــر در مقابــل ایشــان اظهــار ضعــف داشــته باشــند و بــه 

ســخنانش گــوش فرادهنــد.

کالمآخر

حســین فرج نــژاد، اســتاد بــود، معلــم بــود، مربــی بــود، مشــاور بــود، فعــال بــود، رســانه 

را می شــناخت، فهــم اجتماعــی داشــت، اقتصــاد را می دانســت و همــان ابتــدای 

ماجــرای بــورس، هشــدارهای جــدی داد؛ امــا در کنــار بســیاری از مســائلی کــه گفتــه 

شــد و گفته نشــد، یک مســأله در ذهن و در قلب او ســبب شــد تا نســبت به بســیاری 

از افــراد اندیشــمند متمایــز شــود.

قلب

اســتاد فرج نــژاد احساســش در مســیر بــاور و ایمــان قلبــی بــه اهل بیــت بــود و اخــالص 

چاشــنی اصلی آن به حســاب می آمد و قلبش را ماالمال از محبت به اســالم و انقالب 

کــرده بــود، ارادت وصف ناپذیــری نســبت بــه انقــالب اســالمی داشــت و بــاور قلبــی او 

ل های علمــی( بــر ایــن بــود کــه پرچــم انقــالب اســالمی بــه امــام زمــان  )فــارغ از اســتدال

یــم. ایــن ارادت وصف ناپذیــر  )عــج( خواهــد رســید و در ایــن مســیر مــا هــم ســهمی دار

بــه او قــوت مــی داد تــا شــبانه روزی تــالش کنــد و اولویت هــای اساســی تری داشــت و در 

یــک  کالم، دردی را در وجــودش حمــل می کرد که دیگر کســالت و تنبلی نمی توانســت 

جایگاهــی بــرای خــود متصور شــود.

ذهن

ــده  ــه آین ــبت ب ــد و نس ــوب بخوان ــته را خ ــا گذش ــود ت ــده ب ــبب ش ــردی او س ــگاه راهب ن

تــالش کنــد تــا فهمــی عمیــق پیــدا کنــد. درواقــع آن چیــزی کــه ایشــان را به ســمت فقــه 
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ســرفصل، معرفت شناســی اســت و آخریــن 

آن هــا فلســفه ی سیاســت؛ ولــی اســتاد ابتــدا 

فلســفه ی سیاســت را بــه بحــث گذاشــتند. 

مرســوم  رونــد  ثبوتــًا  هرچنــد  می آیــد  به نظــر 

در طــرح والیــت درســت اســت؛ ولــی دالیلــی 

اســتاد را به ســوی دیگــر کشــانید. اول اینکــه 

بــا  مــا طــالب مبتــدی، درگیــری بیش تــری 

تــا  موضوعــات سیاســی و عینــی داشــتیم 

ق  مباحــث انتزاعی تــر ماننــد فلســفه ی اخــال

و فلســفه ی حقــوق و معرفت شناســی؛ لــذا 

بــه مباحــث فلســفه ی  ضــرورت پرداختــن 

سیاســت را آســان تر درک نمــوده و بــه آن هــا 

ــم. دوم، بســیاری از مقدماتــی  اقبــال می کردی

کــه بــرای فهــم مباحــث دیگــر ســرفصل ها 

مباحــث  ســوم،  بودیــم.  فاقــد  را  بــود  نیــاز 

درک  بــرای  بــود  پلــی  سیاســت،  فلســفه ی 

آن هــا  یشــه های  ر بــه  پرداختــن  ضــرورت 

کــه بایــد در کتبــی چــون »انسان شناســی«، 

»معرفت شناســی«  و  »غرب شناســی« 

پیگیــری می شــد. عالوه بــر آنکــه جلســات مــا 

بــا اســتاد در ســالی آغــاز شــد کــه بــا حــوادث 

فتنــه ی 88 مصــادف بــود و شــبهات سیاســی در اوج خــود قــرار داشــت. ایــن همــه 

ســبب شــد تــا اســتاد ابتــدا بــه فلســفه ی سیاســت بپردازنــد و آن را مدخلــی بــرای ورود 

بــه »اندیشــه های بنیادیــن اســالمی« قــرار دهنــد. ایــن نگــرش می توانــد پیشــنهادی 

بــرای دوره هــای رســمی طــرح والیــت نیــز باشــد.

جلســات اســتاد چنــد خصوصیــت داشــت: اول آنکــه گفت وگومحــور بــود و اســتاد 

طــرح بحــث را منحصربــه خــود نمی کــرد و خصوصیــت دوم ایــن بــود کــه دوســتان را 

یــات پخته تر  تشــویق بــه مراجعــه بــه کتــب متنــوع می کــرد تــا در ضمــن تضــارب آرا، نظر

کشــف شــود و قــدرت تفکــر در میــان دوســتان رشــد کنــد، به عــالوه مــا را بــا اســاتید و 

جریان هــای علمــی مختلــف نیــز آشــنا می کــرد.

از منظــر اســتاد، کتــب طــرح والیــت، علی رغــم همــه ی مزیت هــا، دارای برخــی نقــاط 

ــه  ــه ب ــژه و پردامن ی ــه و ــِی توج ــای خال ــتی ها، ج ــن کاس ــی از ای ــد. یک ــز بودن ــف نی ضع

یــخ بــود. و اســتاد ایــن نقصــان را در مباحثــه ای کــه بــا دوســتان داشــتند، مــورد توجه  تار

گــون جبــران می کردنــد. یکــی از راه هــا، ضمیمه کــردن یــک  قــرار داده و بــه َاشــکال گونا

یخــی بــه بحــث بــود. درطــول دورانــی کــه کتــب مختلــف طــرح والیــت را  مباحثــه ی تار

یخــی بــود. می آموختیــم، همــواره پــای ثابــت جلســات، یــک مباحثــه ی تار

یــژه ی اســتاد بــود،  از موضوعاتــی کــه در مقــوالت فلســفه ی سیاســت مــورد توجــه و

ــه فضــای موجــود  ــگاه آسیب شناســانه ب ــا ن ــژاد ب ــود. اســتاد فرج ن نقــد ناسیونالیســم ب

در جامعــه و جهــان، یکــی از مهم تریــن معضــالت فکــری و فرهنگــی را ملی گرایــی بــا 

یــژه بــاز کــرد. و ایــن خــود  قرائــت مــدرن شــناخته بــود و بــرای نقــد ایــن مقولــه، حســابی و

نکتــه ای قابــل توجــه بــود کــه اســتاد در پرداختــن بــه همیــن موضوعــات هــم، مبتنــی 

یــک فــارغ از اثــرات  بــر نگــرش عینــی اولویت گــذاری می کــرد و صرفــًا بــه مباحــث تئور

 کاس سبک زندگی در سینمای هالیوود
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گوشــه ای بــا عــده ای اهــل رســانه، طــرح آنچــه 

بایــد کــرد را می نوشــت، در قرارگاهــی تــالش 

می کــرد عملیــات رســانه ای دشــمن و روش 

خنثی ســازی آن را تبیین کند و در گوشــه ای 

مانــور  در  میــدان  دل  جهادی هــای  بــا 

مواســات شــرکت می کرد.با اینکه در چندین 

دانشــگاه تدریس می کرد و مؤلف و پژوهشــگر 

شــناخته شــده ای در حــوزۀ خــود بــود، در کنــار 

اینکــه معاونــت پژوهشــی قرارگاهــی راهبــردی 

)وابســته یکــی از نهادهــای انقالبــی( را برعهده 

و فرصت هــای مــادی بســیاری داشــت؛ امــا 

در  خانــه ای  درون  ســاده اش  بســیار  زندگــی 

محلــۀ پردیســان قــم در جریــان بــود و هم پــای 

ــود  ــور CDI قدیمــی ب همیشــگی اش یــک موت

انقــالب  وقــف  را  واقعــی، خــود  به معنــای  و 

و حــوزه کــرده بــود. اســتاد جهــادی، مرحــوم 

ــود،  ــزد ب ــوه ی ــل ابرک ــژاد اه ــین فرج ن محمدحس

اشــتیاق دیــن و علــم دینــی بــه قــم کشــاندش 

و دغدغــه ی محرومیــن و مســتبصرین راهــی 

سیســتان و بلوچســتانش می کــرد. اشــارات 

مقــام معظــم رهبــری مدظله العالــی او را بــه 

دل میــدان جهــاد اقتصــاد مقاومتــی کشــاند و 

فهــم دقیــق جنــگ شــناختی را کار ویژه هــای 

اصلــی او ســاخت.*

بررسی ابعاد شخصیت علمی 
و فرهنگی استاد فرج نژاد 

فرج نژاد، یک قرآن شناس واقعی بود

فرحت حسین مهدوی  	

بسم اهلل الرحمن الرحیم، رحلت شهادت گونه 

بیرونــی و اجتماعــی آن هــا نمی پرداخــت.

نکتــه ی دیگــر آنکه اســتاد در ورود به این مباحث، همواره ســنت حــوزوی را محفوظ 

می داشــت و در روش و مبنــا یــک حــوزوی واقعــی بــود و علی رغــم آشــنایی عمیــق بــا 

آرای اندیشــه ورزان غربــی، هرگــز مغلــوب نگــرش مــدرن نمی شــد و آن را بــا دقــت نقــد 

ــر نظــام واره ی اســالمی  می کــرد و جنبــش نرم افــزاری و نهضــت تولیــد علــم، مبتنــی ب

یــان می داد  علــوم را وظیفــه ای اساســی بــرای خــود می دیــد کــه آن را در تمامــی علــوم جر

کــه یکــی از آنــان فلســفه ی سیاســت بــود.*

ایستاده در خط مقدم
حسن مقدم شهیدانی 	

بیــن دوســتان بــه ساده زیســتی و روحیــۀ جهــادی شــناخته می شــد؛ امــا می تــوان ویژگــی 

شــاخص او را ایســتادن در خــط مقــدم نبــرد دانســت، هــر نقطــه ای کــه تشــخیص 

مــی داد جبهــه آنجاســت؛ امــا عرصــه خالــی اســت، حضــور داشــت..  از یــک رو 

ریشــه ها و ســازوکارهای صهیونیــزم جهانــی را مطالعــه می کــرد و در روی دیگــر ترفندهــا 

و نفوذهــای بهائیــت را برمــال می ســاخت. راه کــه در ایــن عرصه هــا هموارتــر می شــد، 

بــا نــگاه مولــدش و همــۀ داشــته های خــود، مجموعه هایــی را بــه جریــان می انداخــت 

و روحیــه ی جهــادی اش را در آن هــا اشــراب می کــرد؛ امــا خــودش را محــدود و راکــد 

نمی دیــد. بــار دیگــر بــا نگاهــی جریان شناســانه بــه معنویت هــای انحرافــی و کاذب در 

ســینما می پرداخــت کــه دو کتــاب »اســطوره های صهیونیســتی در ســینما« و »فرقه ها، 

عرفان واره هــا و مکاتــب صهیونیســتی« کــه نتیجــۀ ایــن ُبعــد از زندگــی جهــادی اش بــود.

همیشــه بــه رســانه و فهــم دقیــق از آن توجــه داشــت؛ چراکــه رســانه را ســالح بــه روز 

دشــمن می دانســت. از مطالعــات دیــن و رســانه در مرکــز پژوهش هــای صداوســیما 

گرفتــه تــا دبیــری کارگــروه فقــه و رســانه در برخــی از مؤسســات مطالعاتــی فقهــی در قــم 

ــارکت  ــا مش ــازی و ت ــای مج ــات فض ــن مطالع ــره انجم ــت در هیئت مدی و از عضوی

در تأســیس و عضویــت در انجمــن ســواد رســانۀ حــوزه، همــه از همیــن نــگاه نشــأت 

می گرفــت. میراثــش در ایــن ســاحت نیــز ســتودنی اســت؛ برگــزاری دوره هــای مســتمر 

نخبگانــی در موضــوع ســواد رســانه بــا مخاطــب طــالب و دانشــجویان، ســال ها 

در  غیرایرانــی  طــالب  و  خواهــران  علمیــۀ  حوزه هــای  طــالب  بــه  رســانه  یــس  تدر

ــدگار اوســت. ــا رویکــرد تربیــت کنشــگر فعــال، از جملــه میــراث مان جامعةالمصطفــی ب

ــود. در  ــر ب ــود، بازهــم او منشــأ اث ــا خیلی هــا را خانه نشــین کــرده ب در روزهایــی کــه کرون
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دکتر فرج نژاد و خانواده گرامیشــان را تســلیت 

عــرض می کنــم، ایــن اتفــاق ناگهانــی همــه مــا 

را در یــک شــوک بــزرگ قــرار داد.

مــن از حــدود 14 ســال پیــش و از زمانــی کــه 

اســتاد فــرج نــژاد کتــاب دســت پنهــان را همراه 

بــا  کردنــد  نــگارش  و  تهیــه  دوستانشــان  بــا 

ایشــان آشــنا شــدم و ایــن کتــاب را هم بــه زبان 

اردو ترجمــه کــردم.

واقعــًا جــای تعجــب دارد یــک نفــر صحبتــی 

داشــته و دیگــر افــراد و ســایت های معتبــر و 

حتی شــبکه خبر صداوســیما بــدون تحقیق 

ایــن  و  می کننــد  تکــرار  را  صحبــت  همــان 

بزرگــوار را یــک فعــال فضــای مجــازی معرفــی 

می کننــد درحالی کــه اصــالً چنیــن چیــزی 

یــادی داشــتند و  نبــوده، ایشــان ویژگی هــای ز

آنچــه مــن از ایشــان دیــدم یــک نخبــه و باالتــر 

کــه شــاگردان  از آن یــک نخبــه پــرور بودنــد 

یــادی داشــتند امــا  و دوســتان و همــکاران ز

در  را  آنهــا  کــه  نمی کردنــد  تــالش  هیچــگاه 

حبــس  خودشــان  شــخصیتی  چارچــوب 

کننــد بلکــه بــه آنــان میــدان و شــخصیت 

می دادنــد و اگــر کســی نکتــه ای بیــان می کــرد 

ــه  ــگاه ب ــود هیچ ــی ب ــوب و تألیف ــه خ ــه نکت ک

حتــی  بلکــه  نمی دادنــد  نســبت  خودشــان 

پشــت تریبــون و هنــگام ســخنرانی هــم نکتــه 

را از زبــان شــخص نقــل می کردنــد.

اســتاد فرج نــژاد شــخص بســیار متواضــع و 

زاهــدی بودنــد و درعین حــال زندگــی را آســان 

عزت نفــس  و  گاهانــه  آ زهــد  می گرفتنــد، 

عجیــب و بی بدیلــی داشــتند، ایشــان یــک 

ســرباز بــود یــک ســرباز بــزرگ میــدان تمــدن 

بــرای  را  جغرافیــا  ایشــان  اســالمی،  نویــن 

کارشــان نمی شــناختند و خــود را محــدود و 

مختــص بــه یــک مــرز خاصــی نمی دانســتند و همــه مســلمانان را همــکار و مخاطــب 

کار ایــن بزرگــوار بــود،  کارهــای خودشــان در نظــر می گرفتنــد، همــه جهــان میــدان 

م عرصــه هنــر بودنــد و 
ّ
دشمن شــناس، هنرشــناس وسهیم شــناس بودنــد. اســتاد مســل

ظرافت هــای هنــر را به خوبــی درک و بیــان می کردنــد، نــکات مهــم را می فهمیدنــد و بــا 

زبانــی بســیار ســاده بیــان می کردنــد.

یــادی داشــتند و می توانســتند در یــک جلســه پیرامــون یــک  ایشــان قابلیت هــای ز

موضــوع شــالوده ی یــک کتــاب را فراهــم آورنــد، بســیار قرآن شــناس بودنــد و می گفتنــد 

کــه بیــش از دو هــزار آیــه قــرآن دربــاره دشمن شناســی وجــود دارد، بــه یــاد دارم زمانــی 

علمــای اهل ســنت از پاکســتان آمــده بودنــد و بــا ایشــان جلســه ای داشــتند زمانــی کــه 

بــه ایــن آیــات کریمــه اشــاره ای داشــتند تعجــب علمــا را برانگیختــه بودنــد کــه مــا چــرا 

تابه حــال متوجــه نشــدیم.

کــه  کارشــناِس جنــگ شــناختی و جنگ هــای هیبریــدی  اســتاد ماهــر بودنــد و 

شــناخت کاملی نســبت به آن داشــتند و این مســائل را با زبان بســیار ســاده و عامیانه 

بیــان می کردنــد.

همــواره می خواســتند کــه تمامــی همکارانــش جداجــدا یــک برنــد باشــند و عرصــه 

گســترش علــم و دانــش و اندیشــه دیگــران را در ذیــل برنــد خودشــان تعریــف نمی کردنــد 

ــس او را  ــد برعک ــردش نمی کردن ــز ت ــت هرگ ــان می دانس ــتر از ایش ــخصی بیش ــر ش و اگ

جــذب می کردنــد.

گاه و عالــم بــودن و نکته ســنج بــودن  زاهــد، آزاده، متواضــع بــودن و درعین حــال آ

آخرین سفر استاد فرج نژاد به مزار شهید سلیمانی
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نمی کــرد، بارهــا می گفــت دانشــگاه مفیــد و 

ِفــرق و ادیــان، علــوم انســانی غربــی را بــه خــورد 

دانشــجو می دهنــد و مواضــع سیاســی اش در 

انتخابــات هــم بــا صراحــت و کامــالً روشــن 

بــود، اســتاد واقعــًا بی هــراس و جســور بــود و در 

گفتــن حــرف حقیقــت تعــارف نداشــت.

اهــل تــالش وکوشــش بــود و واقعــًا درک کــرده 

بــود اســرائیل شــوخی بردار نیســت وتــا کجاها 

در زندگــی مــا رســوخ کــرده و در ایــن مســیر بــه 

گفته هــای خــودش هــم عامــل بــود، به عنــوان 

مثــال در تغذیــه به شــدت حســاس بــود کــه 

ــه مــن می گفــت  چــه بخــورد و چــه نخــورد. ب

حــدود ۶ ســال اســت لــب بــه نوشــیدنی های 

ایشــان  بــا  کــه  هــم  خانــه  در  و  نــزده  گازدار 

 ، هم غــذا می شــدم، می گفــت ایــن را بخــور

. ... برایــت خــوب اســت بــه ایــن دلیــل و

استفادهازنظردیگران

یکــی  در  می کــردم  را  او  شــاگردی  کــه  مــن 

داشــت  یــان  حوزو بــرای  کــه  جلســاتی  از 

و بیــن افــراد حاضــر در جلســه، طالبــی بــا 

مــدرک دکتــری و لیســانس و فــوق لیســانس 

ــی  ن ــت فال ــن گف ــه م ــتند، ب ــور داش ــم حض ه

عملیات هــای روانــی دشــمن علیــه جبهــۀ 

اواخــر  ایــن  در  اســالمی  وانقــالب  انقــالب 

چــه چیزهایــی بــوده؟ چنــد لحظــه شــوکه 

ــودم کــه چطــور نظــر مــن را می پرســد  شــده ب

ــم  ــد، گفت ــرح کن ــه مط ــد در جلس و می خواه

کــرد. و ایشــان هــم نوشــت ودر جلســه مطــرح 

مستدلصحبتمیکرد

بحث هــای علمــی را بــا دلیــل وســند مطــرح 

مســأله ای  بــه  نســبت  چنانچــه  و  می کــرد 

ایشــان و اعتقاداتشــان بــه جهانی بــودن اســالم و انقــالب و دفــاع از حــرم و مقاومــت 

اســالمی و ده هــا ویژگــی دیگــری کــه داشــتند کــه نیازمنــد برگــزاری کنفرانــس، همایــش 

و کتــاب اســت و بنــده متاســفم کــه جامعــه نخبــگان شــیعه بعــد از مــرگ چنیــن 

کاســتی های خــود می شــوند و ایــن داســتان نامتناهــی  شــخصیت هایی متوجــه 

اســت و اقــرار ایــن مســئله مــا را بیــدار نمی کنــد.

مــرگ دکتــر فرجی نــژاد از جهــات متعــددی شــهادت گونــه بــود، ایشــان شــهید شــاهد 

ماســت طلبــه و مهاجــر بودنــد و در راه خداونــد حرکــت می کردنــد و یکــی از مصادیــق 

»مــداد العلمــاء أفضــل من ماء الشــهداء« بودند کــه االن از بین ما رفته اند و خواهنددید 

کــه مــا بــا میــراث و بــا اندیشــه های او چــه می کنیــم و ازاین گونــه رفتنــش از میــان مــا چــه 

یافــت می کنیــم.* رســالتی را در

در بیان حرف حق تعارف نداشت
علی بیات 	

از ســال ۹۳ بــود کــه بــا اســتاد فــرج نــژاد آشــنا شــدم، بــرای ســخنرانی بــه مدرســۀ شــفیعیه 

یــزد آمــده بــود، حــدود یــک یــا دو ســال بعــد آشــنایی وارتباطــم بــا ایشــان بیشــتر شــد، 

وقتــی دیــد عالقــه بــه رســانه دارم، گفــت کمکــت می کنــم و هر کمکی از دســتم بربیاید 

انجــام می دهــم، از آنجــا کــه مــن اهــل خراســان بــودم واســتاد مقیــم قــم، خیلــی ارتبــاط 

. اولیــن بــار  تلفنــی داشــتم وکمــک می گرفتــم، حضــوری می آمــدم قــم بــرای دیــدار

نقشــۀ کلــی راهــم را گفــت کــه چــه بایــد بخوانــم، خیلــی جامــع )ادبیــات، منطــق، فقــه، 

، معرفت شناســی، روش شناســی و  یــخ اســالم، علــوم قرآنــی، تفســیر اصــول، فلســفه، تار

...( نکتــۀ اخالقــی اســتاد در آن جلســه ایــن بــود کــه غــذای خــودش  جریان شناســی و

را بــه مهمــان ناخوانــده ای کــه مــن بــه جلســه بــردم داد وخــودش نهــار نخــورد، جلســه 

تــا شــب طــول کشــید و بعــد از اینکــه مــا بــرای خــواب، راهــی مدرســۀ فیضیــه شــدیم، 

اســتاد از مــا دعــوت کــرد کــه شــب بــه خانه شــان برویــم، مــن هــم از خــدا خواســته پریــدم 

، در راه پردیســان گفــت یکــی از دوســتانش را ســال قبــل در اتوبــان بــا ایجاد  عقــب موتــور

تصــادف کشــتند. خیلــی متواضــع بــود وخیلــی صمیمــی. فردا کــه مــا را به نزدیــک حرم 

رســاند، نگاهــم کــرد وگفــت خــوب درس بخوانیــد بــرای انقالب، بعــد از آن هم با اســتاد 

ارتبــاط مــدام داشــتم و در جلســاتش به صــورت مجــازی و یــا از راه هــای دیگــر حضــور 

پیــدا می کــردم. ویژگــی اصلــی اســتاد محمدحســین فرج نــژاد اخــالص بــود، واقعــًا پرهیــز 

می کــرد از خودنمایی هــای نفســانی و صراحــت در موضــع داشــت و بــا کســی تعــارف 
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تخصــص  عــدم  اظهــار  نداشــت،  اطــالع 

در آن حــوزه را می کــرد و بــه اهــل فــن ارجــاع 

کــه اســتاد  مــی داد. شــکی در ایــن نیســت 

رهبــری  و  امــام  خــط  پیــرو  محمدحســین 

بــود؛ امــا در خــط امــام همــۀ جوانــب را قبــول 

ــه فقــط انقــالب اســالمِی عــاری از  داشــت، ن

عرفــاِن امــام، عــاری از اندیشــة فلســفی امــام، 

معتقــد بــود مرحــوم عالمــه مصبــاح در خــط 

مقــدم مبــارزه بــا انحرافــات انقــالب اســت.

شناساییدقیقنقطهضعفها

و  شناســایی  دقیــق  را  ضعف هایــم  نقطــه 

گــوش زد می کــرد و راه درمــان را نشــانم می داد، 

در  کــه  بــود  دقیــق  به حــدی  شناســایی اش 

ین دیگــر  جلســات متعــددی کــه بــا مشــاور

ارتبــاط داشــتم، آن هــا متوجــه ایــن مشــکالت 

ــد. اساســی نشــده بودن

توسلبهاهلبیت

خیلــی بــه مــن ســفارش می کــرد کــه هــر چــه 

می خواهــی بــرو در خانــۀ امــام هشــتم و بــا همــان لحــن صمیمانــه اش می گفــت 

کــه بــه آقــا بگــو آدمــت کنــه. هــر بــار کــه بــه منــزل ایشــان رفتــم، فرزنــدان نازنینــش بــه 

اســتقبال می آمدنــد و همســر محترمه شــان هــم زحمــت پذیرایــی را می کشــیدند.

تعارضدرکارودرس

یکبــار کــه تصمیــم گرفتم فعالیت اقتصادی داشــته باشــم، گفت اولویــت با کارهایی 

اســت کــه مرتبــط بــا طلبگــی باشــد مثــل ویراســتاری و اال کار اقتصــادی بایــد طــوری 

باشــد کــه مانــع درس خوانــدن نشــود و ذهــن را بیــش از انــدازه درگیــر نکنــد.

شناختوظیفهطلبگی

بــرای شــناخت وظیفــة طلبگــی، بــه کتــاب حــوزه و روحانیــت از نــگاه رهبری، شــهید 

مطهــری، مرحــوم عالمــه مصبــاح و آیــت اهلل جــوادی آملــی ارجــاع مــی داد.*

فرج نژاد، درد را تشخیص و درمان ارائه می داد
خانم کورانی از لبنان 	

، ایــن داغ را تســلیت عــرض  بــه محضــر خانــوادۀ فقیــد مرحــوم، فضــال و طــالب حاضــر

می کنــم. بــر هــر کســی کــه جنــاب اســتاد عالــم عامــل و فاضــل را می شــناخت، داغ 

سال 1386؛ اردوی آموزشی جنبش نرم افزاری



132
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

ژاد
ج ن

 فر
ین

س
ح

مد
ح

د م
ستا

ه  ا
ام

ژه ن
وی

 
َ
 َمــا ال

ُ
 َیُقــول

َ
 َمــا َیْفَعــُل َوال

ُ
ِعْنــَد ُبْرِئــِه، َوَکاَن یُقــول

ْب 
َ
ــْم ُیْغل

َ
ــَکالَِم ل

ْ
ــی ال

َ
َیْفَعــُل، َوَکاَن إَذا ُغِلــَب َعل

ْحَرَص 
َ
ی َما َیْســَمُع أ

َ
ــُکوِت، َوَکاَن َعل ی الّسُ

َ
َعل

ْمــَراِن 
َ
ــَم، َوَکان إَذا َبَدَهــُه  أ

َّ
ْن َیَتَکل

َ
ــی أ

َ
ِمْنــُه َعل

َفــُه.
َ
َهــَوى فُیَخال

ْ
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َ
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َ
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بعــد در ادامــه، مــوال امیر المؤمنــان توصیــه ای 

َزُموَها 
ْ
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ْ
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به درســتی کــه ایــن روایــت عظیــم را مصــداق 

بی بدیــل جنــاب اســتاد فاضــل می دانســتم.

مرگ موعظه اســت و در رحلت و درگذشــت  

ــرای  ــز مــا ب مرحــوم جنــاب دکتــر و فقیــد عزی

بنــده موعظــه ای بــود کــه باعــث شــد همــت 

کنــم و از نفــس خــود خِجــل باشــم کــه مبــادا 

ایــن راه کــه ایشــان شــروع و تمهیــد کرده انــد را 

تــرک کنــم و وســط راه سســتی بــورزم.

خداونــد متعــال مــا را یــاری کنــد واز اهل بیــت 

کــه  می کنــم  دعــا  التمــاس  علیهم الســالم 

همــۀ مــا بتوانیــم بــه اســالم خدمــت کنیــم، 

باجدیــت، دقــت و پایــداری و بــا قدم هــای 

انســانیت  دشــمن  بــر  می توانیــم  ســنجیده 

پیــروز شــویم. شــاگرد شــما و متعلــم علــی 

ســبیل نجــاة خانــم کورانــی از لبنــان .*

جهادی، سربه زیر و بسیار 
متواضع

محمد بهرامی 	

ســال 1380 باهم آشــنا شدیم، 20 سال پیش، 

فقــدان مرحــوم شــدید بــود.

بنده نزدیک به پنج ســال شــرفیاب جلســات ایشــان بودم و اســتفاده بی نظیری کردم، 

یــخ یا دشمن شناســی، بلکــه در مســائل زندگی  البتــه نــه فقــط درمــورد بحــث رســانه، تار

و روابــط بیــن مــا و خــدا و مــا و خلــق، نظریاتــی داشــته اند کــه کلیــۀ آن هــا را با مــا در میان 

می گذاشــتند. بنــده را بــه همــت و کار کــردن دعــوت مــی کردنــد و ایــن از ظریف تریــن 

خصلت هــای ایشــان بــود کــه بــه مــا و قدرت هــای پنهــان و نهــاده شــده در وجــود مــا 

ایمان داشــت.

معضــل را بــا عــالج خــود در دســترس می گذاشــتند. دردی داشــتند کــه بنده شــاهدش 

بــودم، دردی کــه معنــوی باشــد بــه جســم هــم ســرایت می کنــد و مســلمان در قبــال ایــن 

درد اقداماتــی مــی کنــد کــه در مثــال آیــۀ آخــر ســورۀ مبارکــۀ فتــح بــرای مــا نشــان و دلیــل 
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ــی ُســوِقِه 
َ
َظ َفاْســَتَوى َعل

َ
َرُه َفاْســَتْغل ُه َفــآَز

َ
ْخــَرَج َشــْطأ

َ
نِجیــِل َکــَزْرٍع أ ِ

ْ
ُهــْم ِفــي ال

ُ
ــْوَراِة  َوَمَثل الّتَ

اِلَحــاِت ِمْنُهــم  ــوا الّصَ
ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َوَعِمل

َّ
ــاَر  َوَعــَد اهلُل ال

َ
ُکّف

ْ
اَع ِلَیِغیــَظ ِبِهــُم ال ّرَ ُیْعِجــُب الــّزُ

ْجــًرا َعِظیًمــا.«
َ
ْغِفــَرًة َوأ ّمَ

ایشــان رحیــم بــر مؤمنــان و شــدید بــر کفــار ومنافقیــن بــود، عابــد و زاهــد در همــۀ 

؛ چــون همــه  ســکنات، حــرکات و افعــال نــه فقــط در امــور دینــی، بلکــه همــۀ امــور

ــرای  ــۀ تلخــی کــه رخ داد، داغ ایشــان ب ــود. بعــد از حادث ــة الــی اهلل شــده ب وجــودش قرب

مــن موعظــه بــود و باعــث شــد تــا شــرمندۀ ایشــان نباشــم، همــت کنیــم و حداقــل نقــاط 

ضعف و قوت امت اســالمی را  اظهار کنیم. دشــمن آشــکار و مخفی را نشــان بدهیم 

و راه حــل داده شــده را بــه اتمــام برســانیم.

افــرادی کــه ایــن آیــۀ شــریفه آن هــا را وصــف می کنــد را انگشــت شــمار کنیــم و دشــمن 

ِء ۚ 
َ

ــی َهــُؤال
َ
 ِإل

َ
ِء َوال

َ
ــی َهــُؤال

َ
 ِإل

َ
ِبیــَن َبْیــَن َذِلــَك ال

َ
ْبذ

َ
خطرناکــی بدانیــم کــه می فرمایــد: »ُمذ

ــُه َســِبیاًل.«
َ
ــْن َتِجــَد ل

َ
َوَمــْن ُیْضِلــِل اهلُل َفل

منصفانــه بگویــم کــه روایــت امیرالمؤمنیــن علی علیه الســالم کــه در باب اخــوان فی اهلل 

آمــده، در ذهنــم  نســبت بــه اســتاد عالی قــدر دائــم خطــور می کــرد.و آن روایــت ایــن 

ٌخ ِفــي اهلِل، َوَکاَن ُیْعِظُمُه 
َ
اســت کــه می فرمایــد: وقــال علیه الســالم: َکاَن ِلي فِیمــا َمَضــی أ

؛ َفالَ َیْشــَتِهي َما  َطاِن َبْطِنــِه َفــال
ْ
ْنَیــا ِفــي َعْیِنــِه، َوَکاَن َخارِجــًا ِمــْن ُســل

ُ
ِفــي َعْیِنــي ِصَغــُر الّد

ْکَثــَر َدْهــرِِه َصاِمتــًا) جــاء فــي الشــرح عــن غیــر الحــق( 
َ
 ُیْکِثــُر ِإَذا َوَجــَد، َوَکاَن أ

َ
 َیِجــُد َوال

َ
ال

ــي  ــاء ف ــَتْضَعفًا! )ج ــًا ُمْس ــاِئِلیَن، َوَکاَن َضِعیف ــَل  الّسَ ــَع َغِلی ــَن َوَنَق َقاِئِلی
ْ
 ال

َّ
ــذ  َب

َ
ــال ــِإْن َق ف

الشــرح: ضعیفــًا عن الظلــم(

 
َ
ِتــَي َقاِضیــًا، َوَکاَن ال

ْ
ــی َیأ ــٍة َحّتَ  ُیْدِلــي ِبُحّجَ

َ
 َواٍد ال

ُ
ْیــُث َغــاٍب  َوِصــّل

َ
 َفُهــَو ل

ُ
ِجــّد

ْ
َفــِإْن َجــاَء ال

 
َّ
 َیْشــُکوَوَجعًا ِإال

َ
اَرُه، َوَکاَن ال

َ
ــی َیْســَمَع اْعِتــذ َر ِفــي ِمْثِلــِه َحّتَ

ْ
ُعــذ

ْ
ــی َمــا َیِجــُد ال

َ
َحــدًا َعل

َ
ــوُم أ

ُ
َیل
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وقتــی کــه تــازه طلبــه  شــده بــودم و در مدرســۀ 

و  درس  مشــغول  و  قــم  معصومیــه  علمیــۀ 

بحــث مرســوم طلبگــی بــودم و دنیایــم همین 

بــود. نمی دانــم ناگهــان از کجــا پیدایــش شــد 

یخــت. معنــای دیگــری  و دنیــای مــا را به هــم ر

از طلبگــی، علــم و دانشــجویی برایــم گشــود و 

مــرا بــه وادی دیگــری بــرد.

در  دیگــر  شــاگرد  صدهــا  کــه  همان گونــه 

شــوری  و  کــرد  تربیــت  دیگــر  جاهــای 

ــت.  ــان گذاش ــدنی در وجودش ــوش ناش خام

گاهــی بودیــم؛  مــا در پــی علــم و دانــش و آ

امــا محمدحســین معنــای دیگــری از ایــن 

بــر  تــازه  گشــود و عرصــه ای  مــا  بــر  مفاهیــم 

و  دغدغه منــدی  این هــا  بــه  و  نمایانــد  مــا 

افــزود. مجاهــدت 

کار مشــترک مــا در ســال های 1380  اولیــن 

و 1381 در حلقــه ای 15 نفــره، حــول موضــوع 

جنبــش نرم افزاری و ســپس حلقۀ مطالعاتی 

ــا اکنــون دو  ــود، و از آن ســال ت فلســفۀ علــم ب

دهــه رفیــق بودیــم و باهــم کار کردیــم.

ثمــرۀ ایــن شــناخت بیست ســاله را در چهــار 

علمــی،  شــخصیتی،  یژگی هــای  و عنــوان 

تی خالصــه می کنــم و بــه ارزش و شــرافت قلــم بــه آنچــه می نــگارم  انقالبــی و تشــکیال

شــهادت می دهــم:

ویژگیهایشخصیتی

یر و بســیار  ، جهــادی، ســربه ز یســت، تالشــگر و پــرکار محمدحســین فرج نــژاد ساده ز

ق خوبــی داشــت و چهــره ای همیشــه خنــدان، در اولیــن برخــورد،  متواضــع بــود. اخــال

گویــی  کــه  بــود، چنــان رفتــار می نمــود  یــا دغدغه منــد  کــه انقالبــی و  بــا هرکســی 

و  پــول  بــدون  و  می کــرد  رفت وآمــد  بی ســروصدا  و  گمنــام  رفیق انــد.  سال هاســت 

کار می کــرد. بودجــه 

مخلــص و بی ادعــا بــود و باعــزت نفــس زندگــی می کــرد، فرصت هــای مــادی فــراوان 

یســت، هرچنــد پــول درآوردن برایــش کاری نداشــت و خیلی هــا  داشــت؛ امــا زاهدانــه ز

بــه  آن نمی شــد.  پــول نمی گذاشــت و معطــل  بــرای  را  را می خواســتند، وقتــش  او 

درخواســت های جلســه و ارائــه و مشــورت نــه نمی گفــت، مگــر در تــوان و وقتــش نبــود. 

همیشــه می توانســتی او را ببینــی و حجــاب و حصــاری نداشــت.

ویژگیهایعلمی

و  ذات  جــزو  فــراوان  نوشــتن  و  بســیار  خوانــدن  بــود.  جامــع  و  مطالعــه  پــر  بســیار 

ــود. اتــاق و  ــود. در علم جویــی بســیار حریــص و خســتگی ناپذیر ب زندگــی اش شــده ب

خانــه اش پــر بــود از کتاب هــای مختلــف و هــزاران بــرگ نوشــته. تــا ســقف خانــه اش 

کتــاب و جــزوه و دست نوشــته هایش بــود. کارهــای او عمیــق، دقیــق، محققانــه و 

راهگشــا بــود. هرجــا کــه بچه هــای انقالبــی اهــل علــم کــم می آوردنــد و در موضوعــی 

گزینه هــا بــود.  مشــورت یــا اســتاد می خواســتند، محمدحســین فرج نــژاد از اولیــن 
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می شــناخت و در هــر دو فعــال بــود.

دلســوز عمیــق انقــالب و دیــن بــود، شــور و 

حــرارت همیشــگی بــرای کارهــای انقــالب 

داشــت و در کارهــا بــا غیــرت و جــدی بــود. 

ــم  ــی او تقــدم دائ دغدغه هــای دینــی و انقالب

و کاملــی بــر مظاهــر و منافــع دنیایش داشــت 

این هــا چیــز  از  بــودن غیــر  انقالبــی  و مگــر 

دیگــری نیــاز دارد؟

ویژگیهایتشکیالتی

تربیــت  او  جــدی  دغدغه هــای  از  یکــی 

شــاگرد بــود و بســیار قــوی و مؤثر عامــل به این 

ــه داشــت  ــود. بســیار عالق اصــل و دغدغــه ب

کــه طــالب و دانشــجویان و دانــش آمــوزان و 

آنچــه می دانــد و به دســت  اطرافیانــش را از 

آورده اســت، برخــوردار کنــد یــا دســت آن هــا 

را در دســت اســاتید، کتاب هــا و منابعــی کــه 

گاهــی و  حاصلــش ارتقــای علمــی و افزایــش آ

ــذارد.  ــت، بگ ــنگری اس روش

و  بــود  او  ثابــت  خصوصیــت  جمعــی  کار 

ــه  ــا کار ب ــرد ت ــع می ک ــم جم ــتان را دور ه دوس

اتفــاق پیــش رود و هــم قوی تر به نتیجه برســد 

و هــم در ایــن میــان رشــد و هم افزایــی اتفــاق 

بیفتــد. تیــم درســت می کــرد، طــرح بحــث 

می کــرد، تقســیم کار علمــی می کــرد و حلقــۀ 

مطالعاتــی می گذاشــت. بــه هرکســی کــه ارائــۀ 

جلســه بعــد را می ســپرد، موقــع ارائــه، کمــک 

می کــرد و بحث هــا را عمیق تــر بیــان می نمود. 

ده هــا رفرنــس و منبــع معرفی می کرد و مشــوق 

رجــوع بــه آن هــا و تقویــت مطالــب بــود. به طــور 

مرتــب انگیزه هــای روحــی و علمــی را تقویــت 

می کــرد. بعــد از ارائه هــا بحث هــا را منظــم و 

جمع بنــدی می کــرد و مباحــث را بــا جمــع، 

محقــق عرصه هــای ناگشــوده بــود و به محــض آن کــه مســأله ای طــرح می شــد و بــرای 

انقــالب موضوعیــت پیــدا می کــرد، می دیــدی کــه او بــه آن ورود کــرده و اول و آخــر آن 

را به دســت آورده اســت.

قــوت علمــی، جامعیــت و عمیــق بــودن، دغدغه منــدی و نــوع شــخصیت علمــی او 

باعــث می شــد کــه اطرافیــان و شــاگردان و همــکاران علمــی و همــۀ کســانی کــه او را 

ــه علــم و  ــود کــه ب ــه علــم و دانــش و تحقیــق عالقه منــد شــوند. طــوری ب ــد، ب می دیدن

دانــش عالقه منــدت می کــرد و ایــن خدمتــی بــزرگ و درخــور ســتایش و تقدیــر اســت 

کــه او بــه علــم و پژوهــش و نهــاد علــم در کشــور کــرده اســت. همیشــه وقتــی او را بــرای 

جایــی معرفــی می کــردم، توصیفــم ایــن بــود کــه ایشــان 20 ســال از خــودش بزرگ تــر 

اســت و ســوادی کــه دارد، ســواد انســانی اســت کــه بیســت ســال بیــش از ایــن عمــر 

کــرده اســت.  تفکــر راهبــردی داشــت و در مطالعــات و بحث هایــش، عقبــه و آینــده و 

ل مســائل بــود. ارتباطــات مســائل را می دیــد و خالقیــت و نــگاه او موشــکافانه و حــال

کــه افــراد می زدنــد و  در تمــام جلســات کاغــذ و قلــم داشــت و تمــام حرف هایــی 

احســاس می کــرد مطلــب خوبــی اســت، می نوشــت. بــه حــرف تــازه اهمیــت مــی داد و 

آن را از هر جــا و زبــان هرکــس می یافــت، ثبــت می کــرد.

از همه مهم تر جامعیتش در اشــراف بر موضوعات بود. فلســفۀ علم، غرب شناســی، 

ســینما، نقــد فیلــم، فضــای مجــازی، رســانه، صهیونیزم پژوهــی، دشمن شناســی، 

جنگ شــناختی، فلســفۀ غــرب، ادیــان و فــرق، عرفــان یهــود، عرفان هــای کاذب، 

پزشــکی،  و  طــب  و  فقــه  یــت،  مهدو اقتصــاد،  شــهرت،  فرهنــگ  و  سلبریتیســم 

، علــوم غریبــه و امــور ماورایــی، ســازمان های  جنــگ رســانه ای، ســبک زندگــی، هنــر

مخفــی و ســرویس های جاسوســی و در بســیاری از مــوارد دیگــر تخصــص عمیقــی 

داشــت و اســتاد ایــن عناویــن بــود و در موضوعــات فــراوان دیگــری نیــز مطالعــات 

 از کســانی 
ً
ــع دســته اول داشــت و معمــوال ــه مناب گســترده داشــت. رجــوع و اشــراف ب

کــه مثــل خــودش در فضــای یــک موضــوع مطالعــه داشــتند، پیش تــر و عمیق تــر 

یــان علمــی انتقــادی صحیــح و عمیــق بــود  بــود. محمدحســین بنیان گــذار یــک جر

گاهی بخشــی تــالش هدفمنــد و مؤثــر  و یک عمــر بــرای نشــر حقایــق و روشــنگری و آ

کــرد.

ویژگیهایانقالبی

مرحــوم فرج نــژاد یــک انقالبــی واقعــی و بــه تمام معنــا بــود. اگــر از مــن بپرســند یــک معیار 

ــناخت  ــژاد. ش ــین فرج ن ــم محمدحس ، می گوی ــو ــودن بگ ــرای انقالبی ب ــو ب ــراز و الگ و ت

میدان هــای اصلــی انقــالب و حضــور علمــی و محققانــه در آن هــا ویژگــی شــاخص او 

بــود. در خــط مقــدم نیازهــای انقــالب بــود و همیشــه هــم لبــۀ درگیــری و هم عمــق آن را 
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و  باهــم منتشــر  و  بــه جــزوه می کــرد  تبدیــل 

... . دوســتان و شــاگردان  یــع می کردنــد و توز

و اســاتید فــراوان انقالبــی داشــت و ارتباطــات 

بســیار گســترده ای بــا ایشــان و مجموعه هــای 

انقالبــی و فعــال داشــت. خــودش هــم در ایــن 

میانــه همیشــه منشــأ اثــر و ســازنده بــود.

تربیــت  او  متمایــز  ویژگی هــای  از  یکــی 

صدهــا شــاگرد بــود. یــک مربــی واقعــی کــه 

نیروهــای اندیشــمند و خوش فکــر و انقالبــی 

داد.  پــرورش  را  بســیاری 

هــم  و  بــود  تی  تشــکیال اخالقــش  هــم 

شــخصیتش انگیزه بخــش اطرافیــان و حلقۀ 

ــدل کارش  ــم روش و م ــود و ه ــع ب ــل جم وص

کــه می رفــت،  بــود. هرجــا  تشــکیالت ســاز 

حلقــات متعــدد علمــی ایجــاد می کــرد.  یــک 

نفــره خــودش را تکثیــر می کــرد در ده نفــر و 

در  را  جمــع  دســتاورد  ســپس  و  پانزده نفــر 

 ... و کتــاب  و  جــزوه  و  همایــش  و  نشســت 

می کــرد.  عرضــه  نفــر  هــزاران  و  صدهــا  بــه 

نــه  بــود  مــی 
َ
عال فرج نــژاد  محمدحســین 

در  میدان هــا،  در  ایســتاده  بلکــه  نشســته، 

یــان بــود و فعــال در خــط مقــدم نبــرد. جر

بــدون تعــارف بگویــم، رفتنــش یک شکســت 

اســت بــرای حــوزه و انقــالب. روشــن اســت کــه راهــش ادامــه دارد و فعالیت هــا و 

شــاگردانش خیــرات جــاری او در دنیــا هســتند؛ امــا نمی تــوان کتمــان کــرد کــه فرصتــی 

بســیار بــزرگ و شــگرف بــود کــه از دســت رفــت و صدهــا برابر می شــد از او بهــره گرفت. 

خیلــی الزمــش داشــتیم، خیلــی... .

رحلتــش را بــه تمــام دوســتان و بســتگان، پــدر و مــادر ایشــان و همســرش و خصوصــًا 

دوســت و بــرادر عزیــزم؛ محمدحســن فرج نــژاد تســلیت می گویــم. راهــش پررهــرو بــاد و 

یــادش همیشــه جــاری.*

در رثای بسیجی نخبه
مهدی صادقی 	

فــوت مرحــوم دکتــر فرج نــژاد داغ بســیار بزرگــی بــود. تــالش مســتمر مرحــوم فرج نــژاد در 

عرصه هــای علمــی و فرهنگــی بــرای دفــاع از انقــالب اســالمی، واقعــًا تحســین برانگیــز 

بــود. از همــان دوران نوجوانــی و جوانــی، پیشــتاز در عرصه هــای جدیــد و نــو و البتــه بــا 

حفــظ هویــت اســالمی بــود. 

تصــور بفرماییــد در حــدود ســال های ۷۳ و ۷۴ ایشــان بــا تیــپ یقــه بســته و بســیجی، 

دانش آمــوزان  بــه  شــدید  متوجــه  درســت  بلــه،  می کــرد.  یــس  تدر کامپیوتــر  مبانــی 

ــر از خــود در مدرســۀ اســتعدادهای درخشــان یــزد، مبانــی کامپیوتــر  پایه هــای پایین ت

درس مــی داد.

ــود، خیلــی زود و  ــه  ب ــا اینکــه در مدرســۀ ســمپاد هــم از دانــش آمــوزان خــوب  و نخب ب

ــه دل هــا و فکرهــا  ــد ب ــا شــجاعت و زمانــی کــه دوم خــرداد، زلزلــۀ غرب گرایــی و تردی ب

کاس درس سواد رسانه



136
خردورزی | شماره 9 | شهریور 1400

ژاد
ج ن

 فر
ین

س
ح

مد
ح

د م
ستا

ه  ا
ام

ژه ن
وی

عمــل و یــا بیــن نظــر و میــدان جمــع نماینــد و 

از ایــن حیــث بایــد بتواننــد پیونــد میــان علــم، 

دانشــگاه یــا نهــاد علــم را بــا حــوزه ی عمــل کــه 

یــک فضــای پرکتیــکال محســوب می شــود 

برقــرار کنند.

طبیعتــًا اســناد راهبــردی نیازمند یک ســطح 

دانــش مطلــوب و نیــز نیازمنــد یــک ســطح 

یــت دانشــی مطلــوب اســت کــه  تــوان مدیر

ــه شــمار مــی رود. ــًا کار ســختی ب طبیعت

ســخت   
ً
اصــوال راهبــردی  اســناد  نــگارش 

اســت، چــه ایــن کــه بایــد اســناد باالدســتی، 

گرفتــه  آرمان هــا، دکترین هــا و غیــره در نظــر 

شــود و همزمان اشــرافی در همه ابعاد صورت 

پذیــرد، بحث هــای مختلــف آن بــاز و بررســی 

شــود و بــرای نیروهــای مختلفی که قرار اســت 

بــه آن راهبــرد عمــل کنند و براســاس آن راهبرد 

یــزی  برنامه هــای خــود را پیــش ببرنــد یــا برنامه ر

کننــد تفهیــم و منتقــل شــود.

ــی  ــناد اقدام ــوع از اس ــن ن ــگارش ای ــًا ن طبیعت

به خصــوص  می شــود،  محســوب  ســخت 

مباحــث  بــا  بخواهــد  پیچیدگــی  ایــن  کــه 

دشــواری چــون رســانه، سیاســت، اقتصــاد و 

مباحــث دیگــری که پیچیدگی هــای خاص 

از  را  راهبــردی  اســناد  تولیــد  و  دارد  را  خــود 

لحــاظ پیچیدگــی مضاعــف می کنــد، پیوند 

به خصوصــی  ویژگی هــای  از  یکــی  بخــورد. 

کــه مرحــوم دکتــر فرج نــژاد داشــتند همیــن 

مســأله بــود، ایشــان روی حوزه هــای مختلفی 

 ، ، فلســفه هنــر اعــم از بحــث فلســفه، هنــر

سیاســت،  اقتصــاد،  حــوزه  دینــی،  علــوم 

...  تســلط خوبــی داشــتند،  جریان شناســی و

مشــابه،  مــوارد  و  ذکرشــده  مــوارد  در  یعنــی 

آشــنایی  آن  بــا  ایشــان  کــه  نبــود  حــوزه ای 

انداختــه بــود، شــجاعانه و بصیرت مندانــه، تحصیــل در حــوزۀ علمیــه را انتخــاب 

کــرد. در حــوزه هــم به دنبــال ســنگرهای خالــی و عرصه هــای جدیــد بــود و از دیــدگاه 

یــک طلبــۀ باســواد و فاضــل، خیلــی جــدی و حرفــه ای نقــد فیلــم انجــام مــی داد. در 

ــود. عرصــۀ هنرشناســی و رســانه یــک صاحب نظــر ب

یــادم هســت حــدود ســال های ۸۱ و ۸۲ و بعــد، در دوران اعتــکاف مــاه رجــب، مثــل 

یــک طبیــب دوار حضــور می یافــت و مباحــث جدیــد و دینــی را ارائــه می کــرد. یکــی 

از دوســتانی کــه بــا ایشــان رفــت و آمــد خانوادگــی داشــت، می گویــد کــه چندیــن بــار 

گفتــم آقــای فرج نــژاد! تــو کــه درآمــد ثابــت و درســتی نــداری، بــرو در یکــی از ارگان هــا 

ــه مــن  ــود کــه یــک حقــوق ب ــژاد جــواب داده ب ، مرحــوم فرج ن و نهادهــا اســتخدام شــو

می دهنــد، امــا هــزار چیــز از مــن می گیرنــد و فرصــت مطالعــه و کار علمــی از دســت 

مــی رود. 

ــار اعضــاء،  ــۀ ساده شــان آرامــش و تربیــت و وق ــه گفتــۀ دوســت مشــترکمان، از خان ب

بــوی بهشــت استشــمام می شــد. به واقــع محمد حســین فرج نــژاد یــک بســیجی در 

طــراز انقــالب اســالمی بــود. فکــر می کنــم نه تنهــا بســیاری کــه او را می شــناختند، بلکه 

صاحــب اصلــی ایــن انقــالب و ایــن صــراط نورانــی، حضــرت صاحــب الزمــان )عــج(  

داغــدار و اندوهنــاک هســتند. چــه خــوب ســربازی بــود. ســرباز والیــت بــود و ســبک 

ســربازی عاشــق علــم و تعلــم و تفهــم و تأمــل را ترویــج می کــرد. 

تقــوا و علم جویــی را در خــود جمــع کــرده بــود. بســیجی کــه بــه تعبیــر ســکانس معــروف 

آژانــس شیشــه ای، دود نداشــت، ســوز داشــت و مظلومانــه و بی ســر و صــدا و دور از 

ــه کار می کــرد.  ــدرت، صادقان ــه ق ــک ب ــای نزدی ــا و محفل ه ــی جناح ه ــمان اهال چش

تیزهــوش بــود کــه آخرتــش را به دنیــا نفروخــت، وگرنــه رســم و عــرف بــاال رفتن از آسانســور 

صعــود در سیاســت را بلــد بــود. 

مــرگ را  گریــزی نیســت و حکمــت دیــر و زود و تأخیــر و تعجیــل آن از فهــم و درک 

یــم روح ایــن نخبــه انقالبــی و بســیجی صــادق در روح و  مــا خــارج اســت . امــا امیدوار

یحــان و جنــت نعیــم باشــند. عــاش ســعیدًا و مــات ســعیدًا.* ر

فرج نژاد یک استراتژیست توانمند بود
حامد ونک 	

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای شــخصیتی مرحــوم دکتــر فرج نــژاد تــوان نــگارش اســناد 

راهبــردی بــود. اســناد راهبــردی، اســنادی هســتند کــه قصــد دارنــد بیــن حــوزه ی علــم و 
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نداشــته باشــند، ورود نکــرده باشــند و تــوان و 

تخصصــی در ایــن زمینــه نداشــته باشــند.

ایشــان بــا ترکیــب ایــن دانش هــای مختلــف، 

کــه خــود یــک پروســه ی دشــوار اســت و هــر 

فــردی توانایــی تواطع گیــری از علــوم مختلــف 

ــه تولیــد اســناد راهبــردی در  ــدارد، اقــدام ب را ن

موضوعــات مختلــف می کردنــد.

راهبــری  مرحــوم دکتــر فرج نــژاد، در جهــت 

بــا  کــه  مختلفــی  رســانه ای  گروه هــای 

آن هــا در ارتبــاط بودنــد، اقــدام بــه نــگارش 

اســناد  یعنــی  می کردنــد،  راهبــردی  اســناد 

راهبــردی ای کــه بتوانــد ترســیم صحنــه کنــد، 

صحنــه ی یــک نزاعــی را در فضای رســانه، در 

فضــای گفتمــان و در فضای مجازی ترســیم 

نمایــد، شناســایی کنــد، بــه تصویــر بکشــد و 

در نهایــت بگویــد بــرای شــرایط موجــود و نیــز 

در راســتای نیــل بــه آن وضعیــت مطلــوب، 

نمایــد،  چــه کار  بایــد  رســانه ای  گــروه  یــک 

، ایــن یــک ســند راهبــردی  بــه عبــارت بهتــر

اســت، ســندی کــه بــه یــک گــروه رســانه ای 

یــزی نمایــد. تفهیــم می کنــد کــه بایــد بــه چــه نحــوی اقدامــات بعــدی را پی ر

ذهنراهبردیاستادفرجنژاد

، مســائلی کــه کشــور به طــور  اســناد راهبــردی در مــورد یــک ســری از مســائل کشــور

روزمــره بــا آن هــا به نوعــی درگیــر اســت، نــگارش و ابــالغ می شــد. به عنــوان مثــال 

تــی همچــون معضــل بیــکاری و معضــل حــوزه زنــان کــه از جملــه مســائل  معضال

پیچیــده بــه شــمار می رونــد. 

ــد همیــن  ــه مســائل مختلــف می کردن ــژاد در ورود ب ــر فرج ن ــی کــه دکت یکــی از اقدامات

تولیــد اســناد راهبــردی ناظــر بــه موضــوع بــود. یعنــی وضعیــت جمهوری اســالمی در 

ــا مســائل چیســت و آن مســأله در حــال حاضــر چــه وضعیتــی دارد، ابعــاد  نســبت ب

کنش گــری  بــه  یگرانــی  باز ابعــاد، چــه  ایــن  از  فــوق چیســت و در هرکــدام  مســأله 

می پردازنــد؛ آیــا در ســطح یــک دغدغــه یــا مشــکل مطــرح می شــود و یــا بــه ســطح 

بحــران رســیده اســت و بایــد در مــورد آن فــورًا چاره اندیشــی شــود.

چنیــن اســنادی عالوه بــر بحث هــای علمــی کــه گفتــه شــد و تلفیــق آن هــا کــه خــود 

یــادی را بــه کار می بــرد، نیازمنــد یــک ذهــن راهبــردی اســت. خیلــی  تــالش و کوشــش ز

ــد.  ــه کار می برن ــاد ب ی ــا ایــن واژه آشــنا هســتند، آن را شــنیده اند و شــاید هــم ز ــراد ب از اف

هرکســی می توانــد بگویــد مــن یــک دارای یــک ذهــن راهبــردی هســتم یــا مــن یــک نــگاه 

راهبــردی دارم یــا نــگاه راهبــردی بــه ایــن مســأله یعنــی آن چیــزی کــه مــن می گویــم؛ امــا 

نــگاه راهبــردی داشــتن بــه یــک مســأله مقولــه پیچیــده ای اســت.

نــگاه راهبــردی یعنــی بتوانیــد وضعیــت موجــود را همان طــور کــه هســت بــه خوبــی 

جلسه علمی در دانشگاه آزاد اسامی یزد
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فــرد  یــک  بیــن  جمــع  دیگــر  به عبــارت 

از ســوی  و  فــرد اجرایــی  یــک  و  کادمیــک  آ

دیگــر حدفاصــل ایــن دو را یــک فــرد دارای 

استراتژیســت  اصطالحــًا  و  راهبــردی  نــگاه 

فرج نــژاد  دکتــر  مرحــوم  می گیــرد.  برعهــده 

مختلــف  مســائل  در  االنصــاف  و  الحــق 

حــوزه ی اســتراتژی توانمندی هــای خــاص 

نســبت  جامعــی  نــگاه  داشــتند،  را  خــود 

اعمــال می کردنــد،  بحــث  مــورد  به موضــوع 

در  را  فقهــی  بحث هــای  پیش زمینــه ی 

مختلــف  حوزه هــای  بــا  می گرفتنــد،  نظــر 

ــا افــراد مختلــف ارتبــاط  آشــنایی داشــتند، ب

را  نظــام  ســاختارهای  می کردنــد،  برقــرار 

می شــناختند، توانمندی هــای مختلــف را 

ــد و در نهایــت می توانســتند  بررســی می کردن

اســناد  طراحــی  بــرای  را  مختلــف  افــراد 

راهبــردی و در راســتای حوزه هــای مختلفــی 

از  و  کــرده  گــردآوری  بودنــد  آن  درگیــر  کــه 

بــردی،  کار ایــن مباحــث خروجی هــای  دل 

عملیاتــی و راهبــردی را ناظــر بــر بخش هــای 

در  چــه  بودنــد،  فعــال  آن  در  کــه  مختلفــی 

ســطح مؤسســات و ســازمان های مختلــف 

کننــد و از  و چــه در ســطح ملــی، طراحــی 

ایــن حیــث حقیقتــًا ایشــان یــک شــخصیت 

بودنــد.* برجســته 

خدیجه، خدیجه بود!
از طرف یک دوست داغدیده 	

ــر  ــزم، دکت ــت عزی ــت دوس ــخ درگذش ــر تل خب

محمدحســین فرج نــژاد، همســر محترمــه اش 

درک کنیــد، در مرحلــه بعــدی براســاس واقعیت هــا و متناســب بــا آرمان هــا، ایده هــا 

و سیاســت های باالدســتی، سیاســت های کالن، دکترین هــا و مبانــی فکــری ای کــه 

ــا  ــوب را کج ــه مطل ــه نقط ــد ک ــی، بدانی ــوم دین ــوزه عل ــوص در ح ــود دارد و به خص وج

یــم خــود یــک مقولــه حائــز  یــد، ایــن کــه نقطــه مطلــوب را کجــا بایــد بگذار بایــد بگذار

اهمیــت اســت.

ایــن کــه شــما بتوانیــد بگوییــد کــه در حــوزه اقتصــاد یــا در حــوزه فضای مجــازی نقطــه 

موجــود کجاســت و بــر اســاس آن مبانــی فکــری، نقطــه ی مطلوبــی کــه بایــد در یــک 

مــدت زمــان مشــخص کــه به عنــوان مثــال می توانــد بیــن 2 الــی 5 ســال باشــد در کجــا 

قــرار دارد و نیــز شــیوه رســیدن از ایــن نقطــه موجــود یــا وضــع موجــود بــه نقطــه مطلــوب 

چیســت و مــا بایــد چــه اقداماتــی را بــرای نیــل بــه نقطــه هــدف انجــام دهیــم کــه طبیعتًا 

در ارتبــاط بــا هــر موضوعــی ســطح این اســناد راهبــردی می تواند متفاوت باشــد. گاهی 

ــه نــگارش ســند راهبــردی کنیــم کــه در آن  ــرای یــک کشــور اقــدام ب ســعی می کنیــم ب

صــورت راهبردهــا کالن خواهــد بــود و گاهــی بــرای یــک شــهر و در یــک موضــوع خاص 

ســند راهبــردی می نویســیم کــه در ایــن صــورت ســطح آن بــه وضــوح کاســته می شــود.

در نتیجــه نــگاه راهبــردی داشــتن بــه ایــن معنــا اســت کــه بتوانیــم نقطــه موجــود، 

نقطــه مطلــوب، روش رســیدن و تخمیــن بــازه زمانــی مــورد نیــاز جهــت حرکــت از 

ــگارش ســند راهبــردی الزم  ــرای ن ــه نقطــه مطلــوب را تعییــن کنیــم. ب نقطــه موجــود ب

اســت بتوانیــد دانش هــای مختلفــی کــه بــرای نــگارش یــک ســند راهبــردی مــورد 

یــرا نــگارش اســناد راهبــردی نیازمنــد اشــراف علمــی  یــد، ز نیــاز هســتند، را فراهــم آور

بــه مباحــث مختلــف اســت و شــما نمی توانیــد در حــوزه مشــخصی طراحــی راهبــرد 

ــوان مثــال  ــید. به عن ــته باش ــه نداش ــوازی  آن توج ــای م ــه حوزه ه ــه ب ــی ک ــد درحال کنی

شــما نمی توانیــد بــرای بحــث ناکارآمــدی دســت بــه نــگارش ســند راهبــردی بزنیــد و از 

آن طــرف بــه مســائل مربــوط بــه ناکارآمــدی اقتصــادی، مســائل سیاســی، مســائل دینی 

و یــا بــه حــوزه فرهنــگ توجهــی نداشــته باشــید.

ــار هــم  ــگارش، توانمنــدی و ذهــن راهبــردی را کن ــم و دانــش، ن ــد عل کســی کــه بتوان

داشــته باشــد، دارای نــگاه راهبــردی اســت و می توانــد بــه یــک مســأله بــه شــیوه 

یژگی هــا  راهبــردی نــگاه کنــد، تحلیــل نمایــد و بــه تبییــن آن بپــردازد. جمــع ایــن و

در یــک فــرد حائــز اهمیــت اســت و کســی کــه بتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد انســان 

ارزشــمندی اســت.

چرا که نه همچون تئوریســین ها، نظریه پردازان و دانشــگاهیان در فضای خأ و هاله ی 

پیچیــده ای از ابهــام صحبــت می کنــد و نــه ماننــد افــرادی که در مقــام عمل می خواهند 

یــک اقدامــی را یــا یــک ســازمانی را راهبــری کننــد، فقــط ناظــر بــه صحنــه عمــل ســخن 

می رانــد و از مالحظــات علمــی و تخصصــی ناظــر بــر آن موضــوع بــه دور اســت.
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و ســه فرزند عزیزش برایم بســیار ســنگین بود. 

هرکجــا را نــگاه کردیــم از اســتاد، فعالیت هــا و 

پیشرفت هایشــان نوشــته بودنــد؛ امــا نکتــه ای 

کــه مغفــول مانــده بــود و کمتــر بــدان پرداختــه 

شــده بــود ایــن بــود: »پشــت هــر مــرد موفــق، 

یــک زن موفــق حضــور دارد، آری.«

بــر کســی پوشــیده نیســت کــه موفقیت هــای 

و  پژوهش هــا  تألیفــات،  در  فرج نــژاد  اســتاد 

کنــار  فعالیت هــای جهــادی و تبلیغــی در 

ایــن همســر فهیــم، جهــادی و بــا درک بــاال 

گردیــده، معنــا پیــدا  کــه خدیجــه وار دور او 

می کنــد. پــس چــه خــوب اســت بگوییــم: 

خدیجــه، خدیجــه بــود!

مثــل  کــه  چــرا  بــود؛  خدیجــه  خدیجــه، 

همســرش روحیــۀ جهــادی داشــت و مشــوقی 

بــود بــرای فعالیت هــای جهــادی همســرش. 

خدیجــه، خدیجــه بــود؛ چــرا کــه درک درســتی 

و  طعنه هــا  کمبود هــا،  طلبگــی،  زندگــی  از 

درآمد پایین آن داشــت و بااین همه هیچگاه 

پشــت همســرش را خالــی نکــرد و او را تنهــا نگذاشــت. خدیجــه، خدیجــه بــود؛ چــرا کــه 

مثل یک شــیرزن بر مشــکالت و مســائل پیش آمده در زندگی مشترکشــان تســلط پیدا 

می کــرد، بــا مشــکالت و کمبود هــا می ســاخت و نمی گذاشــت آب در دل همســرش 

تــکان بخــورد. خدیجــه، خدیجــه بــود؛ چــرا کــه بــرای پیشــرفت خانــواده و بــرای تأمیــن 

دخل وخــرج زندگــی تــالش می کــرد تــا همســرش بــا خیــال راحت تــری بــه پژوهش هــا و 

جلســات علمــی و فرهنگــی خــود برســد.

خدیجــه، خدیجــه بــود؛ چــرا کــه مثــل یــک مربــی، آن چنــان خــوب و عالــی فرزنــدان 

کــه هیچ یــک ســدی مقابــل پیشــرفت های همســرش  کــرد  کوچکشــان را تربیــت 

ــدروزه  ــای چن ــفر ها و دوری ه ــال س ــه در قب ــرا ک ــود؛ چ ــه ب ــه، خدیج ــدند. خدیج نش

و هفتگــی همســرش به خاطــر فعالیت هــای علمــی و فرهنگــی، خــم بــه ابــرو نیــاورد 

و همــۀ ایــن ســختی ها را تحمــل کــرد تــا همســرش بــه روشــنگری و تربیــت شــاگردان 

انقالبــی خــود بپــردازد. خدیجــه، خدیجــه بــود؛ چــون او هــم مثــل همســرش دغدغــۀ 

تربیــت دینــی و بصیرتــی فرزنــدان و آینده ســازان کشــور را داشــت و در ایــن راه هــم 

از رفاهــش مــی زد، هــم قلــم مــی زد و هــم معلمــی می کــرد. آری؛ خدیجــه، خدیجــه 

یســت، خدیجــه وار جهــاد کــرد، خدیجــه وار تربیــت کــرد، و نهایتــًا  بــود، خدیجــه وار ز

خدیجــه وار رفــت... بعیــد نیســت اگــر بگوییم خیلــی از موفقیت هــای اســتاد فرج نژاد 

را بایــد مدیــون داشــتن چنیــن همســری فهیــم، جهــادی، قانــع، باانــرژی و مؤمــن 

دانســت کــه پــا بــه پــای او زندگــی  مشترکشــان را پیــش بــرد و در نهایــت باهــم و در کنــار 

هــم بــه خانــۀ ابــدی رفتنــد.*
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عید قربان برایم عزا شد...
احمد اولیایی 	

هرچنــد ماه هــا بــود او را ندیــده بــودم امــا خبــر 

ناگــوار رفتنــش عیــد قربــان را برایــم به نوعــی 

عــزا کــرد. حــس و حــال هیــچ کاری نبــود جــز 

پرســه زدن در شــبکه های اجتماعــی و دیــدن 

اخبــار و اظهــار نظرهــا و پیام هــای مرتبــط 

دراین بیــن  محمدحســین.  فــوت  باخبــر 

کــه بیــش از همــه فکــرم را بــه خــود  چیــزی 

کــه چــه شــد  کــرد ایــن ســؤال بــود  مشــغول 

بازتــاب  این قــدر  محمدحســین  فــوت  کــه 

داشــت؟!  علمایــی ماننــد آیــت اهلل اعرافــی 

و آیــت اهلل علــی دوســت و اســاتیدی ماننــد 

اســتاد واعظــی و اســتاد خســرو پنــاه و دیگــر 

بــزرگان برایــش پیــام تســلیت فرســتادند.

ــیاری  ــب بس ــه قل ــود ک ــح ب ــا واض در گفتگوه

متأثــر  عمیقــًا  شــاگردانش  و  دوســتداران  از 

ــد،  ــر را پوشــش دادن اســت. خبرگزاری هــا خب

کردنــد  تولیــد  پادکســت  برایــش  دوســتانش 

ستایشــش  و  مــدح  در  بســیاری  افــراد  و 

مــن  تعّجــب  ...این هــا  نوشــتند  یادداشــت 

هــر  کــه  زمانــی  می انگیخــت  بــر  بیشــتر  را 

چــه فکــر می کــردم می دیــدم او یــک طلبــه 

ــی امــا قطعــًا فاضــل  دانشــگاه رفتــه ی معمول

و پرتــالش و خوش فکــر بــود کــه ماننــد ایــن 

افــراد در جامعــه و جبهــه انقــالب مــا بســیارند 

کــه ایــن مقــدار بازتــاب و  امــا چــه می شــود 

نــژاد  از فــوت مرحــوم فــرج  دیده شــدن پــس 

می شــود؟! ایجــاد 

در ایــن یکــی دو روز کــه از فــوت آن مرحــوم 

می گــذرد دائمــًا بــه ســؤال فــوق فکــر می کــردم. 

مجــاورت و معاصــرت مــا بــا آن مرحــوم باعــث شــده بــود کــه همیشــه او را به ماننــد 

خــودم یــک فــرد عــادی در نظــر بگیــرم و وقتــی ایــن عکس العمل هــا پــس از فــوت او را 

ــن تناقــض را نمی توانســتم حــل کنــم. ــدم ای می دی

نهایتــًا پاســخ را در یــک کلمــه یافتــم: اخــالص، او طلبــه فاضلــی بــود، مــدرک دکتــری 

داشــت، تخصــص رســانه داشــت، اخــالق خوب داشــت، کتاب نوشــته بــود، در چند 

یــس داشــت، فعالیت هــای جهــادی انجــام داده  نهــاد انقالبــی خدمــت کــرده بــود، تدر

بــود امــا هیچ کــدام پاســخ ســؤال مــن نبودنــد.

آن چیــزی کــه بــه تمــام اینهــا روح مــی داد چیــزی نبــود جــز اخــالص. توجــه دیگــران بــه 

خبــر فــوت او و تشــییع جنازه اش و نمــازش در حــرم حضرت معصومه ســالم اهلل علیها 

مــرا بــه یــاد تشــییع جنــازه شــهید حججــی انداخــت. در آن زمــان هــم ایــن ســؤال برایــم 

ایجــاد شــده بــود کــه چــه چیــزی از جوانــی گمنــام، حججــی مشــهور و مانــدگار را 

ســاخت. آنجــا هــم بــه چیــزی جــز اخــالص نرســیدم. حضــور و همــدردی جامعــه 

ــرای اخــالص وعــده داده، قطــره ای بیــش  ــر آنچــه خــدا ب ــرای محمــد حســین در براب ب

نیــا 
ُ

ــِت الّد
َ
نیســت همان طورکــه امــام حســن عســکری علیه الســالم فرمودنــد: لــو ُجعل

ــِه، اگــر  ــٌر فــی َحّقِ ّنــی ٌمَقّصِ
َ
یــُت أ

َ
رأ

َ
ّقمُتهــا َمــن یعُبــُد اهلَل خالصــًا ل

َ
قَمــًة واحــدًة َو ل

ُ
هــا ل

ُّ
ُکل

تمــام دنیــا )برایــم( یــک لقمــه شــود و آن را بــه خــورِد کســی بدهــم کــه خــدا را بــا اخــالص 

، ج 70، ص 245( ــار ــرده ام! )بح ــی  ک ــق او کوتاه ــرم در ح ــاز در نظ ــد ب ــادت می کن عب

بــه نظــرم اخــالص عنصــر گمشــده بســیاری از فعــاالن عرصــه علــم و دانــش و مبــارزه و 

پاشــنه آشــیل مبــارزان جبهــه انقــالب اســت. اگــر آن را تقویــت کنیــم اثــر و مانــدگاری 

یــس، تألیــف، خدمــت در  تالش هــا صدچنــدان می شــود. تالش هــای روزانــه، تدر

نهادهــای انقالبــی و ... همــه کنش هایــی مکانیکــی هســتند کــه بــدون اخــالص فاقــد 

روح و تقــدس و در نتیجــه اثــر معتنابــه خواهنــد بــود.*

ماجرا از یک کتاب شروع شد
»اسطوره های صهیونیستی سینما« یک شاهکار به تمام معنا اما مظلوم و مهجور!

مهدی ابراهیمی 	

ســال ها زحمــت طاقــت فرســا و شــبانه روزی اش  باالخــره  نتیجــه داد شــد ایــن 

کتــاب ارزشــمند، تابــو شــکنی کــرده بــود. در ایــن کتــاب ارزشــمند رازهایــی را فــاش 

ــه او  ــی ب ــد. در گوش ــد میش ــه نبای ــد ک ــه ای ش ــرد. وارد حیط ــی ک ــد م ــه نبای ــود ک ــرده ب ک

گفتــه بودنــد: نبایــد ایــن کار می کــردی و تهدیدهــا شــروع شــد. از همــان ابتــدا حتــی 
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ــا  ــم، خبرگزاری ه یخت ــک می ر ــردم و اش می ک

ایتــا،  کانال هــای  مختلــف،  پیج هــای  و 

... هــر گوشــه را نــگاه  گروه هــای صمیمی تــر و

می کــردم، داغ دلــم تــازه می شــد. از تشــییع 

یــرورو کــردم، گشــتم  برگشــتیم، بــاز ورق زدم، ز

هرکســی  بــود،  اســتاد  از  حــرف  همه جــا 

نــژاد،  فــرج  دکتــر  اســتاد،  خــود؛  زبــان  بــه 

... زن و مــرد، همــه  حســین، محمدحســین و

ــی از اســتاد چیــزی  تاکیــد داشــتن جــز خوب

ندیدنــد. فضیلت هــای ایشــان را یکی یکــی 

قیــد می کردنــد و هنــوز هــم قیــد می کننــد. 

هرچنــد کــه اگــر ســال های ســال بنویســند، 

مجموعــه همــه این نوشــته ها اســتاد فــرج نژاد 

نمی شــود. ایشــان فراتــر از قلــم بــود، وســیع تر 

از وصــف؛ در بیــن همــه ایــن کانال هــا هرچــه 

گشــتم، حرفــی از خدیجــه خانــم نبــود، هرچــه 

هویــت  همه جــا  کــردم  یــرورو  ز و  زدم  ورق 

ــود. ــان« ب ــرم ایش ــر محت ــط »همس ــان فق ایش

استاد مرد بود، درست!

بزرگ بود، درست!

عجیب بود، درست!

صبــوری  همســر  کنــار  در  را  بهشــت  امــا 

! گاهــی فکــر  ــو یــد؛ بان ــو خر مثــل خدیجــه بان

عظیــم  به قــدری  همســرت،  روح  می کنــم 

بــود کــه اجــازه نــداد عظمــت روح شــما دیــده 

شــود. شــاید هــم اغلــب کســانی کــه نوشــتند 

همــکار و شــاگردان اســتاد بودنــد، شــاید از 

کســی خبــر نداشــت،  عمــق زندگــی شــما 

اســتاد پــدری را در حــق تک تــک مــا تمــام 

کردنــد و مســیر فکــر و زندگــی بســیاری از ما را 

به گونــه ای تغییــر دادنــد کــه تــا چند نســل بعد 

هــم باقیــات الصالحــات دارد.

 ، بانــو بگویــم  شــما  از  می خواهــم  مــن  امــا 

پیــش از چــاپ بــا تیــغ سانســور بخش هــای مهــم و قابــل توجهــی از کتابش را ســالخی 

کردنــد! ناراحــت بــود نــه فقــط بــه خاطــر زخــم زدن بــر پیکــر اثــرش بلکــه بــه خاطــر درک 

ــه  ــا او ب نادرســت و سطحیشــان از دشــمن و دشمن شناســی. هــر چــه آنهــا بیشــتر ب

. فهمیــده بــود کجــا را  تقابــل ایســتادند او عزمــش را جزم تــر کــرد بــرای تــالش بیشــتر

بزنــد. تــا کتابــش چــاپ شــد تحریم هــا و تهدیدهــای داخلــی و خارجــی هــم آغــاز شــد. 

گفتنــد حداقــل اســمت را روی کتــاب نمی گذاشــتی تــا شناســایی ات نکننــد ولی کار 

از کار گذشــته بــود. اولیــن و ارزشــمندترین کتابــی بــود کــه مــرا بــا دنیــای ســینما آن هــم 

آن روی ســینما آشــنا کــرد. نگاهــم را نــه فقــط به ســینما کــه به دنیای اطرافم تغییــر داد. 

دیگــر عاشــق و دلــداده ســینما نبــودم. بایــد اعتــراف کنــم بــا کتــاب او نقطــه آغــازی بــر 

جهت گیــری مســیر زندگــی علمــی و فرهنگــی ام آغــاز شــد. همیشــه می گفــت ســعی 

کــن اولیــن اثــرت بهتریــن اثــرت باشــد. چــون تا پایــان عمر تــورا با آن خواهند شــناخت. 

و همیــن هــم شــده بــود می گفــت هنــوز هــم کــه هنــوزه آثــار دیگــر و بهتــری بــه چــاپ 

رســانده ام بازهــم مــرا بــا همــان اولیــن کتابــم می شناســند. 

ــو را هــم دوســتان هــم دشــمنان، دوســتان  راســت می گفــت چــه خــوب شــناختند ت

بهره هــا بردنــد و اندکــی قدرشناســی امــا دشــمنان فهمیدنــد کــه را بزننــد ابتــدا با تحریم 

ــا  ــم امــا معتقــدم ب ــه تئــوری توطئــه دامــن بزن ... نمی خواهــم ب ــد و دســت آخــر و تهدی

... که در مســیر زندگی اش  تنگناهــا، تحریم هــا، تهدیدها، کارشــکنی، محرومیت هــا و

ــرار نیســت کــه  ــد، ق ــه تلــخ تصــادف را برایــش فراهــم آوردن ــد زمینــه حادث ایجــاد کردن

یســتی بــرای تــرورش اجیــر شــوند تــرور نــرم او را ســالها پیــش کلیــد زدنــد و  تیمــی ترور

تــا توانســتند عرصــه را بــر او تنــگ کردنــد هــم دوســتان نمک نشــناس، بعضــًا معــرض، 

فرصــت طلــب و بعضــًا نــادان و هــم دشــمنان دانــا ...

بــا مــا چــه کــردی ای اســتاد تمــام انقالبــی انقالب؟چــه پایــان غــم انگیــزی برایــت رقــم 

خــورد غــم انگیزتــر البتــه بــرای مــا! پایانــی کــه ای کاش دیرتــر اتفــاق می افتــاد مــا هنــوز 

بــه تــو و تفکــر نــاب انقالبــی ات نیــاز داشــتیم. آرزو داشــتی دولت انقالبی تــازه را ببینی 

بعــد از ۸ ســال حصــر تحمیلــی دولــت نکبــت روحانی. چــه زود بود پایانــت؛ ارادتمند 

همیشــگی و شــاگرد مکتــب انقالبــی ات، مهــدی ابراهیمی.*

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
یکی از ارادتمندان استاد 	

دیــروز تمــام مــدت، در بهشــت معصومــه، داخــل ماشــین ســایت ها رو بــاال و پاییــن 
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کــه بــا نــداری و نخواســتن دارایــی  از شــما 

ســاختی صبــوری  و  عشــق  بــا  همســرت، 

نیمه شــب   ۱-۱۲ ســاعت  جلســه های  بــا 

بــا  آمــدی،  کنــار  اتــاق ورودی خانــه ات  در 

طوالنــی  و  ممتــد  پــی،  پی در نبودن هــای 

اســتاد صبــوری کــردی، بــا ســفرهای جهادی 

کــردی،  موافقــت  جیره مواجبشــان  بــی  و 

کــه حمــل می کــردی  کــودک نه ماهــه ای  بــا 

تنهــا مانــدی و همســرت را بــا روی بــاز راهــی 

ســفر کــردی، ودکــی کــه وقتــی پــدرش بــه ســفر 

فرهنگــِی جهــادی رفتــه بــود بــه دنیــا آمــد و 

و  ســختی  زدی،  لبخنــد  همچنــان  شــما 

زحمــت تربیــت بچه هــا را به تنهایی بــه دوش 

کشــیدی و کنــار همــه ســختی های زندگــی 

بــا یــک مــرد جهــادی، بــه زندگــی ات معنــا 

دادی و بــه عالیقــت رســیدی، روح هنــری و 

یختــی،  لطیفتــان را در رنگ هــا و قلم هــا می ر

بــا لبخنــد روی ســفال های ســفید، روح و 

یــادی از شــما  یــر ز نقــش می پاشــیدی، تصاو

در ذهنــم اســت، از بــرق چشــمانتان بــرای 

بــرای  کــه  یبایــی  ز پرنسســی  لبــاس  اولیــن 

یــده بــودی. مطهــره یک ســاله، از بــازار رضــا خر

رفتــن  بــرای  رمضــان،  مــاه  کــه  اشــتیاقی  از 

بــه حــرم امــام رضــا داشــتید، زمانــی کــه هــر 

کــه در  از ذوقــی  اذان مغــرب  تــا  روز صبــح 

چهره تــان بــود و می گفتیــد کــه امســال معلــم 

کالس اول دبســتان آقــای پناهیانــم و دیگــر 

نیســتم. پیش دبســتانی  مربــی 

ــه  ــا را ب ــارداری محمدرض ــر ب ــه خب از روزی ک

مــورد  در  کــه  لحظه هایــی  از  و  دادیــد  مــن 

لبخنــد  بــا  و  می کردیــد  صحبــت  اســتاد 

و  هســتم  ســرکار  مــن  کــه  »االن  می گفتیــد: 

ــژاد در کارهــای  ــر اســت، آقــای فــرج ن وقتــم پ

کــه می آینــد، قبــل از اینکــه لباس هایشــان را  کمــک می کنــد، از راه  منــزل بیشــتر 

عــوض کننــد، کنــار مــن گاز را پــاک می کنــد، اگــر ظرفــی مانــده باشــد و مــن نشســته 

می کنــد.« کمکــم  باشــم 

 مــن نمی دانــم کــه شــاگردان اســتاد ایــن چیزهــا را می داننــد یــا فقــط اســتاد را در روحیــه 

جهــادی و قلمــش خالصــه می کنند.

کســی خبــر از آمــاده کــردن ســاالد کاهــوی اســتاد بــرای مهمــان دارد یــا فکــر می کننــد 

دکتــر فــرج نــژاد فقــط یــک ُبعــد داشــت، مــرد علــم و عمــل بــود و بــس.

بانــو لحنــت، هیجانــت، ذوقــت و آرامشــت هرگــز از یــادم نمــی رود. اســتاد مــرد بزرگــی 

بودنــد، ولــی در کنــارش یــک حامــی داشــت مثل شــما! خدیجه بانوی صبــور و مهربان، 

بــا یــک روح لطیــف رفتــی و در کنــار مطهــره شــیرین زبــون و برادرانــش و همســرت آرام 

گرفتــی، مــن یقیــن دارم جــای شــما خیلــی خــوب اســت ولــی مــا بــا ایــن داغ چــه کنیــم؟*

آغازی دگر باید تو را 
حسن طاهری 	

محمدحســین فــرج نــژاد، فعــال مطبوعاتــی و رســانه ای حــوزوی، در شــب عیــد قربــان 

سه شــنبه ۲۹ تیــر ۱۴۰۰ بــه همــراه همســر و ســه فرزنــدش، ســوار بــر موتــور با یک پــژو ۲۰۶ 

تصــادف کــرده و هــر پنــج نفــر در دم جــان باختنــد.

خبــری حــاوی حجمــی انبــوه از انــدوه و انفجــار وســیع احساســات تلــخ، بــرای همــه 
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حاال محمدحســین رفته، و از فردای تشــییع 

، مراکــز و نهادهــا و مؤسســات  و تدفیــن او

پرطمطــراق و پرمدعــا و بودجه خــور و نفــت 

نــوش، صــف در صــف و ردیــف به ردیــف 

عکس هــای فتوشــاپ شــده او را روی بنــر 

و شاســی و تابلــو چــاپ خواهنــد کــرد، و در 

اهمیــت و ضــرورت اهمیــت دادن بــه چنیــن 

شــخصیت هایی در حوزه و دانشــگاه، ده ها 

مقالــه و می نویســند و ســاعت ها نشســت 

و همایــش و ســمینار و ســخن و رهنمــود 

، عرضــه  گوهربــار به اضافــه ســی میــز ناهــار

البتــه  و  می کننــد  ارائــه  اظهــار  و  محضــر 

حضــرت باری تعالــی نیــز از ایــن حضــرات 

بــه  هواشــناس،  حاضردرصحنــه  همیشــه 

احســن وجــه قبــول خواهنــد فرمــود.

هــر چــه هســت ســپیدی خاطــرات رهــروان 

پرحــرارت  یــزدی  بچــه  یــک  از  جهــاد  راه 

ــا و بی خیــال  همیشــه خنــدان مأخوذبه حی

ــه همــه مظاهــر مــادی  ــا و بی توجــه ب ــه دنی ب

و منصب هــای متعفــن و کثیفــش، تــا ابــد 

یــخ مبــارزات گمنــام انســان انقــالب  در تار

اســالمی بــر جــای خواهــد مانــد و روســیاهی 

مــرداب  در  گرفتــار  یان  ســیاه رو چهــره  بــر 

شــهرت و منصــب و قــدرت.

 حــاال او بــا همســر و هــم رزم همیشــگی و ســه 

مظلومانــه  و  شــهیدانه  یبایــش،  ز دســته گل 

آســمان  به ســوی  کرده انــد  آغــاز  را  پــروازی 

بی پایــان و بی نهایــت ابدیــت و مــا و دوســتان 

یــر لــب ایــن بیــت  داغــدار ایشــان در فراقــش ز

مصطفــی نقــی پورفــرا زمزمــه می کنیــم:

در تو پایان نیست، آغازی دگر باید تو را

گر ره آسان نیست، پروازی دگر باید تو را*

یــن تالش هــای محمدحســین را در رســانه های مکتــوب و  کــه تمــام آغاز کســانی 

تصویــری دیده انــد؛ آن هــم بــا دنیایــی از حــرارت و شــور و شــراره و اخــالص و پاکــی و 

، در خاکریــز بی ســر و صاحــب و بــدون امکانــات و بودجــه رســانه انقــالب. گمنامــی او

محمدحســین، ایــن بچــه یــزدی خســتگی ناپذیر حــاال پر کشــیده، پرکشــیدنی در اوج 

تنهایــی و گمنامــی و خلــوص و عزت نفــس و شــرافت و ســربازی بی ادعــا بــرای اســالم 

نــاب و رنج دیــده از بیگانــه و آشــنا و البتــه یــک دنیــا شــرمندگی و روســیاهی برای همه 

مدیــران و متولیــان و پرچــم داران و حنجــره داراِن فرهنگــی، هنــری، ارشــادی، انــذاری، 

تبشــیری، تبلیغی و حوزوی و دانشــگاهی.

ــه قــم در ســال های نخســتین دهــه هشــتاد بــه جهــت  روزهــای اول آمدنــش از یــزد ب

ارادتــش، مســتقیم بــه دفتــر فصــل نامــه پویــا آمــد، در کنــار مؤسســه، یک راســت و 

تندتنــد، ســرخود را بــا همــان حالــت کــج کرده و با لهجه غلیظ و شــیرین از ســینمای 

هالیــوود و شیطان پرســتان و ســیطره اســرائیل بــر ســپهر رســانه های عالــم، صحبــت 

کــرد و مــن مســحور و مفتــون ادبیــات لــرزه دار و سرشــار لهجــه اش بــه او گفتــم: خــوش 

انصــاف! همین هــا را بنویــس، چــرا نمی نویســی و فقــط می گویــی؟

ــا حــرارت، صحبــت می کنــی، قطعــًا می توانــی  ــو کــه ازتــه دل چنیــن ب و ادامــه دادم: ت

خیلــی خــوب هــم بنویســی. خندیــد و چنــد صفحــه اطالعــات اولیــه روی میــزم 

گذاشــت و گفــت: لطفــًا اول بــه ایــن صحبت هایــم گــوش کنــد بعــد هــم چــه کســی 

ایــن حرف هــا را چــاپ می کنــد؟ و مــدام وســط کالمــش، بــا همــان ســر حالــت کــج 

ــه  ــان لحظ ــگار هم ــه ان ــت ک ــخن می گف ــان س ــا هیج ــه ای ب ــب و به گون ــت: خ می گف

ــودی تمــام ارکان ســینمای هالیــوود و کنســت اســرائیل را داشــت. قصــد ناب

مطالبــش را کــه دیــدم بــا خنــده و شــوخی گفتــم: ببیــن عزیــزم، مطالبــت حــرف نــدارد 

و عالــی اســت. امــا اول اســناد و منابــع متن هایــت را بــرای مــن بیــاور و دوم اینکــه 

ــالم  ــا اع ــه پوی ــل نام ــردبیر فص ــوان س ــی. به عن ــوب بنویس ــد خ ــوب را بای ــات خ اطالع

می کنــم کــه از امــروز هــر مطلبــی آوردی و هرچنــد صفحــه شــد، بــا آن دو مالحظــه ای 

کــه گفتــم، مشــکلی بــرای انتشــارش نیســت. فقــط مطالب را بــا موضوعات هر شــماره 

نشــریه منطبــق و متن هــای طوالنــی ات را هــم کوتــاه و در چنــد بخــش تنظیــم کــن، بــا 

یــک شــروع و پایــان جــذاب.

بــا شــوخی و لهجــه یــزدی گفــت: شــروع و پایــان چه هســت؟ نشســتیم و چنــد نمونه از 

ســیر تــا پیــاز شــروع و پایــان در متــن را مــرور کردیــم، و از همــان جــا شــروع شــد همکاری 

یــه و آموختــن و نوشــتن  و آشــنایی مــن و محمدحســین و جلســات هفتگــی تحریر

یــده و تمــام مطالبــش در نشــریه پویــا و تــا ســال  و گفتنــد چنــد اســم مســتعار هــم برگز

۸۹ کــه مــن آنجــا بــودم بــدون اســتثنا چــاپ می شــد، و در برخــی شــماره ها چندیــن 

مطلــب از خــود و شــاگردانش در گــروه رســانه هــم چــاپ می شــد.
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استاد، من با حسرت عصر 
جمعه چه کنم؟

رضا اجاق 	

همیــن  سه شــنبه  روز  صبــح  بــار  آخریــن 

آمــده  کــه  هفتــه، اســتاد فــرج نــژاد را دیــدم 

مــا  به درخواســت  کــه  را  یادداشــتی  تــا  بــود 

کــرده بــود  بــرای نشــریه خــردورزی نــگارش 

را تکمیــل کنــد، تــا چشــمش بــه مــن افتــاد 

و  شــوخ  طبــع  و  شــیرین  لهجــه  همــان  بــا 

دلنشــینش رو بــه بقیــه کــرد و گفــت: مــن ایــن 

رضــا رو خیلــی دوســت دارم، مثــل خــودم 

تپــل و بامــزه اســت.

بعــد از احوال پرســی و صحبــت در مــورد کار 

بهــم گفــت آقــا رضــا جمعــه بعدازظهــر وقــت 

؟ داری؟ گفتــم بلــه اســتاد، چطــور

فرصــت  یــه  دنبــال  اســت  مدتــی  گفــت 

مناســبم کــه وقتــم خالــی باشــه بشــینیم باهــم 

در مــورد مســائل درســی و کار و برنامــه باهــم 

صحبــت کنیــم )ایــن مــرام و منــش اســتاد 

بــود نســبت بــه مســائل درســی و پیشــرفت علمــی اطرافیانــش خیلــی حســاس بــود( 

گفتــم اســتاد مــن از خدامــه حتمــًا میــام. گفــت آقــا رضــا وقــت کمــه همــه ی مــا بایــد 

مــرد بشــیم و مــدام ایــن جملــه رو تکــرار می کــرد. همیــن موقع هــا بــود کــه اذان رو دادنــد 

و بعــد از خوانــدن آخریــن نمــاز ظهرشــان، ســفره ناهــار پهــن شــد و غــذا را کــه الویــه 

بــه همــراه نوشــابه بــود ســر ســفره آوردنــد مــن ســر ســفره کنــار اســتاد نشســتم، تــا اســتاد 

چشــمش بــه نوشــابه افتــاد گفــت هیچ کــس حــق نــداره ســر ســفره ای کــه مــن نشســتم 

نوشــابه بخــوره، روی نخــوردن نوشــابه حســاس و بســیار جــدی بــود و مــن که خواســتم 

ل دقیــق منطقی  یــه شــوخی علمــی بــا اســتاد کنــم بهشــون گفتــم اســتاد مــن بــا اســتدال

بهتــون اثبــات می کنــم نوشــابه خــوردن مشــکلی نــداره. گفــت بفرمــا اثبــات کــن.

گفتــم اســتاد حقیقــت انســان روح اوســت، نوشــابه بــه جســم انســان ضــرر می زنــه نــه 

بــه روح؛ پــس خــوردن نوشــابه بــه حقیقــت انســان کــه روح اوســت ضــرری نمیزنــه پــس 

ل مضحــک مــن بلندبلنــد  خوردنــش مشــکلی نــداره. اســتاد بــا شــنیدن ایــن اســتدال

ل می کنــن رضــا.  خندیــد و گفــت خیلــی از مراکــز علمــی مــا دقیقــًا مثــل تــو اســتدال

باالخره یکی از دوســتان نوشــابه را از ســر ســفره برداشــت و بعد کلی صحبت و اتمام 

، ایشــون جــای دیگــه ای جلســه داشــتند و رفتنــد کــه بــه آنجــا برســند و بعــد اون  ناهــار

هــم بــا خانــواده بــه دعــای عرفــه بــرن، موقــع خداحافظــی دوبــاره گفــت رضــا روز جمعــه 

یــادت نره هــا.

گفتــم چشــم اســتاد و شــب همــون روز اســتاد بــه همــراه خانــواده محترمشــان دنیــای 

ــا اســتاد جلســه  ــردا جمعــه عصــر ب ــرک کــرد و مــارو تنهــا گذاشــت. و مــن ف ــی را ت فان

دارم، مــن هنــوز هــم بــاورم نشــده کــه او دیگــر بیــن مــا نیســت. اســتاد جلســه فــردای مــا 

کجاســت؟ ســاعت چنــد؟! اســتاد مــن بــا حســرت جمعــه عصــر چــه کنــم؟*
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چیــزی  بچه هایــم  هنــوز  امشــب  گفــت: 

نخــورده بودنــد و بچه هــا هم غذاهــا را گرفتنــد 

و خوشــحال دویدنــد داخــل خانــه.*

او هرگز از راه علم و دانش 
چیزی برای دنیای خودش 

برنداشت 
فاطمه داداشی 	

اولین بــار ســال ۹۰ در حــوزه ی دانشــجویی 

شــاگرد درس جریان شناســی ایشــان بــودم. 

پرحــرارت درس می گفــت. مــن دانشــجوی 

در  سیاســی  مســئول  و  ســاله   ۲۱ جــوان 

ــا ســر پرســودا کــه موضــع  انجمــن اســالمی، ب

اســتادی  هــر  برابــر  در  مخالف خــوان 

را  تــا چالش هــای ذهنــی خــودم  می گرفتــم 

کنــم و اســتاد ایــن را فهمیــده بــود. حــل 

بــا همــان خنــده و لهجــه شــیرین و انــرژی 

الیتناهــی اش طــوری پاســخ مــی داد که گویی 

می خواســت  را  می دانســت  آنچــه  تمــام 

بــه جــان ســؤال کننده بریــزد ...همــان ســال 

اردوی راهیــان نــور در یکــی از مســیرها همــراه 

انتخابــات  برایمــان  یک ســاعتی  بــود.  مــا 

مجلــس ۹۰ را تحلیــل کــرد ...

شــب بــود. بچه هــا خســته بودنــد. اســتاد هــم. 

مــن امــا ســؤال هایم تمــام ناشــدنی بــود. رفتــم 

جلوی اتوبوس و گفتم ســؤال دارم. از اداره ی 

کشــور بــه نحــو پارلمانــی و از نظام ســازی و 

از بیانــات رهبــری ... ســؤال کــردم و بحــث 

ــال  ــه، در انتق ــی کلم ــای واقع ــه معن ــم. ب کردی

ــود. ــه دیگــران حریــص ب دانســته هایش ب

امشب هنوز بچه هایم چیزی نخورده بودند... 
سید محی الدین حسینی 	

شــب ســیزدهم مــاه رجــب بــود شــب والدت مــوال امیرالمؤمنیــن علیه الســالم حــدود 

یــک ســالی بــود کــه به عنوان مشــاور مؤسســه عقیله عشــق علیــه ســالم از راهنمایی ها 

و تحلیل هــای بســیار دقیقــش اســتفاده می کــردم و در ایــن مــدت حتــی کمتریــن 

مقــدار پولــی را از مــا نپذیرفــت و مــن می دانســتم اگــر قصــد درآمدزایــی از ســواد و 

توانایــی اش را داشــت جــزء افــراد بســیار ســرمایه دار بــود امــا اهمیــت تحقــق اهدافــش 

برایــش کجــا و بنــد دنیــای پــوچ و خالــی شــدن کجــا؟

بــرای اینکــه کمــی از خجالتــش بیــرون بیاییم خودش و خانــواده اش به همــراه خانواده 

یم  دیگــر دوســتان را بــرای شــام دعــوت کــرده بودیــم. بــه من گفت: بیــا باهم دیــزی بخور

مــن ایــن حــال ســنتی دیــزی را دوســت دارم و بــرای فرزندانــش هم غــذای موردعالقــه 

خودشــان را ســفارش داد.

من و او دیزی خوردیم و عجب غذایی دل نشینی در کنارش بود.

گهگاهــی هــم از غــذای خــودش لقمــه می گرفــت و بــه فرزندانــش مــی داد و بــا خنــده 

یــد کــه غــذا  می گفــت ایــن غذاســت! کیــف کنیــد ایــن چیــزی کــه شــما می خور

نیســت.

ســاعت یــازده و نیــم شــب بــود نشســته بودیــم کنــار هــم بــه مــن گفــت: یــک فقیــری 

می شناســم کــه حقیقتــًا محتــاج اســت نــون شــب نــدارد بخــورد تــازه توانســتیم بــرای او 

یــم در فصــل ســرما تــو خانــه اش بخاری نداشــت. تــو پولی برای فقــرا داری  بخــاری بخر

کــه بــه او بدهیــم؟ اتفاقــًا مــن از جایــی یــک مقــداری پــول و کمــی بســته غذایــی دســتم 

یــم؟ بــود. وقتــی بــه او گفتــم فوق العــاده خوشــحال شــد و گفــت همیــن امشــب بر

یــم. خــودش و خانــواده اش و مــا همــه  یــم ســید بر گفتــم ســاعت ۱۲ شــب؟ گفــت: بر

باهــم ســوار ماشــین مــن رفتیــم.

کــه  نمی دانــم کجــا بــود منــزل آن شــخص امــا می دانــم به قــدری مــکان پرتــی بــود 

خــود ایشــان هــم به ســختی توانســت آنجــا را پیــدا کنــد. یــادم اســت کــه چنــد ســیخ 

کبــاب هــم بــرای بچه هــای آن خانــواده گرفــت و به اتفــاق خانواده هــا رفتیــم منــزل آن 

شــخص. گفــت دوســت دارم بچه هایــم از االن ببیننــد کــه مــردم مــا تــو چــه شــرایطی 

زندگــی می کننــد کــه هــم درســی بــرای خودشــان باشــد و هــم درد فقــرا را ببیننــد و هــم 

زندگــی خودشــان را خــوب بداننــد و گلــه نکننــد.

 وقتــی رســیدیم در خانــه آن نیازمنــد تــا در زدیــم و آمــد دم در و نگاهــش بــه مــن و دکتــر 

افتــاد اشــک از چشــمانش جــاری شــد.
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از آن ســال دیگــر اســتاد را ندیــدم تــا ســال 

۹۸ کــه در مجموعــه ای به عنــوان پژوهشــگر 

تحــت نظــارت علمــی ایشــان مشــغول شــدم.

داشــتم.  اســتاد  بــا  متعــددی  جلســات 

درعین حــال کــه ایشــان نســبت بــه مــا در اوج 

معلومــات بودنــد، امــا نســبت بــه حرف هــا و 

دانســته های ناچیــز مــا چنــان متواضعانــه 

رفتــار می کردنــد کــه گویــی تــو اســتادی و او 

گرد! شــا

ایشــان  بــا  اختالف نظــر  مــوارد  برخــی  در 

در  ایشــان  یکبــار  هســت  یــادم  داشــتم. 

مــن  کــرد؛  مطــرح  را  گزاره هایــی  موضوعــی 

جســورانه گفتــم بــا تجربیــات مــن در فضــای 

مجــازی مغایــرت دارد. ایشــان حــرف مبتنــی 

ــح  ــود ترجی ــزاره ی خ ــر گ ــن را ب ــه ی م ــر تجرب ب

داد و یادداشــت کــرد و حتــی چنــان از حــرف 

مــن اســتقبال کــرد کــه گویــی دانشــی جدیــد 

فراگرفتــه! مــن امــا از جســارت خــودم و تواضع 

ایشــان خجالــت زده شــدم .

اینکــه می گویــم »ال نعلــم منــه اال خیــرا«، نــه 

اینکــه او معصــوم باشــد و یــا علــم او حقیقــت منطبــق بــا واقــع بلکــه او در آنچــه کــه 

می دانســت و آنچــه کــه می گفــت، »صداقــت« و »حجــت« و »اخــالص« داشــت و 

« بودن  همیــن ســه ویژگــی، نقطــه ی تمایــز او بــا بســیاری از اســاتید دیگــر بــود کــه »خیــر

او را ضمانــت می کــرد.

از  بلکــه  برنداشــت،  خــودش  دنیــای  بــرای  چیــزی  دانــش  و  علــم  راه  از  هرگــز  او 

دنیــای خــود در ایــن مســیر هزینه هــا کــرد ...او آن قــدر بــود و جــاری بــود کــه بودنــش را 

کــه تنفــس می کردیــم... نمی فهمیدیــم، مثــل اکســیژنی 

حــاال شــاگردان اســتاد کــه بــا جوش وخــروش او انگیــزه می گرفتیــم و بــه نتیجــه ی کارها 

امیــدوار می شــدیم، گویــی یتیــم شــده ایم.

هرچنــد او کــه از بنــد جســم و دنیــای مــادی رهــا شــده، حــاال بــرای پــدری کــردن و 

راهنمایــی کــردن مــا دســتانش بازتــر شــده ... .*

حسین، گوهرشناس بود
دانیال بصیر 	

هــر بــار کــه از همه جــا کــم مــی آوردم، بــا او درد دل می کــردم و جــان تــازه می گرفتــم؛ 

گاهــی بــه ایشــان می گفتــم اســتاد چنــد  کار و تــالش بی قــرار بــود.  همیشــه بــرای 

صباحــی هــم اســتراحت خــوب اســت؛ ولــی بــا همــان شــوخ طبعی خــاص خــود 
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خاکســاری  اینکــه  دوم  و  بودنــد  بانشــاط 

علمــی خاصــی داشــت و بــا اینکــه بســیار 

بــاال  را  خــودش  بــود،  باســواد  و  پرمطالعــه 

نمی گرفــت. یکــی از عــادات همیشــگی اش 

تعجب برانگیــز  خیلی هــا  بــرای  کــه 

از  همیشــه  بــود.  یادداشــت برداری  بــود، 

شــاگردانش اســتفاده می کرد و نکات آن ها را 

می نوشــت. عــدم تکبــر علمــی و آزاداندیشــی 

یــژه  در ســیر علمــی اش داشــت و ســومین  و

 
ً
کــه معمــوال بــود  ایــن  علــت جاذبــۀ ایشــان 

تشــویق  و  تأییــد  بــرای  بهانــه ای  به دنبــال 

شــاگردانش بــود. بــرای شــاگردانش حقیقتــًا 

مثــل پــدری مهربــان بــود، حتــی اگــر نقــاط 

ضعفــی داشــتند، آن هــا را ســریع رد نمی کــرد، 

بلکــه از جهــات مثبــِت آن هــا ورود می کــرد و 

آرام  آرام ســعی می کــرد عــالوه بــر تقویــت نقاط 

مثبــت، نقــاط ضعــف را هــم برطــرف کنــد و 

به خاطــر ایــن شــگردش، موفــق بــه همــکاری 

ــود. ــادی ب ی ــراد ز ــا اف ب

مرحــوم اســتاد، روش خاصــی در انقالبی گری 

ــر  ــز ب ــان، متمرک ــی ایش ــلوک انقالب ــت. س داش

، مبتنــی بــر  تغییــر بدنــۀ کارشناســی کشــور

مبانــی فقــه و حکمــت اســالمی بــود. ایشــان 

بــه فقــه حکومتــی و فلســفۀ  یــژه ای  نــگاه و

اســالمی داشــته و ســعی می کــرد مبتنــی بــر 

یخی  رویکردهــای دشمن شناســانۀ قرآنی، تار

و رســانه ای، مــدل طــراز انقــالب اســالمی را 

ــه بدهــد. ارائ

آموزشــی   - علمــی  فشــرده  دوره  برگــزاری 

»فقــه رســانه، ارتباطــات و فضــای مجــازی« 

در مؤسســه فتــوح اندیشــه در تابســتان 99، 

بــود  اســتاد  مرحــوم  دغدغــۀ  ایــن  حاصــل 

کالن فضــای  یــت  داشــت مدیر کــه قصــد 

یــاد اســت. کار ز می گفــت 

اولیــن بــاری کــه او را دیــدم حوالــی ســال 94 یــا 95 بــود، بســیار باهــوش و بــا اخــالص؛ 

کلــی باهــم صحبــت کردیــم، گوهرشــناس بــود، عالیقــم را فهمیــد و بــرای مــن تحلیــل 

، رفیــق و دوســت در کنــار هــم جلــو رفتیــم ... . حوزه هــای  کــرد. پنــج ســالی را همــکار

مختلفــی را جلــو می بــرد، چنــد صباحی حوزۀ صهیونیســم و چند صباحی مباحث 

، یــک شــب در مــاه رمضــان تــا ســحر کنــار حــرم رضــوی  شــناختی را. یــادش به خیــر

برایــش مثنــوی خوانــدم و او تحلیــل و تفســیر کــرد.

خدایــا تــو شــاهدی قلمــش فقــط و فقــط رضایــت تــو را می طلبیــد، گامــش بــرای تــو 

ــود.* ــو ب بلنــد می شــد، و نگاهــش همیشــه به ســوی ت

مرحوم استاد
گردان استاد 	 یکی از شا

یــان آشــنایی مــن بــا اســتاد، مربــوط بــه ســال های 94-95 اســت. جلســه ای در  جر

معاونــت بین الملــل حــوزه تشــکیل شــده بــود و افــراد مختلفــی از فعــاالن فضــای 

ــرد دعــوت شــده  ــد. بنــده هــم به عنــوان کوچک تریــن ف مجــازی را دعــوت کــرده بودن

بــودم. بعــد از جلســه، نمونــۀ چــاپ شــدۀ نــگاه خــود بــه فضــای مجــازی را بــه برخــی 

دوســتان ارائــه دادم. در میــان افــراد مختلــف، تنهــا ایشــان بــود کــه مــرا تحویــل گرفتــه و 

یــژۀ مطالعاتــی ترســیم کــرد. جامعیــت نــگاه و  حســابی تشــویق کــرد و برایــم یــک ســیر و

ــه اش، باعــث شــد همان جــا جذبــش شــوم. دلســوزی پدران

یارت ایشــان  مدتــی گذشــت تــا در انجمن ســواد رســانۀ دفتر تبلیغــات، دوباره توفیق ز

را پیــدا کــردم. مجــددًا بخشــی از مکتوباتــم را بــه مرحــوم اســتاد ارائــه دادم کــه بــاز هــم 

بــا اســتقبال ایشــان مواجــه شــدم؛ امــا این بــار مــرا بــه همــکاری در یکــی از مؤسســات 

حــوزوی فعــال در یکــی از مســائل مربــوط بــه رســانه دعــوت کــرد و مــن هــم پذیرفتــم. در 

ادامــه، بنــده در مصاحبــۀ آن مؤسســه شــرکت کــردم و بــا کمــک ایشــان، بــا اینکــه هنــوز 

یــخ،  در پایــه پنــج حــوزه علمیــه مشــغول بــه تحصیــل بــودم، پذیرفتــه شــدم. از آن تار

یــژۀ مرحــوم اســتاد را پیــدا کــردم. توفیــق شــاگردی و

ارائــه یــک تعریــف جامــع از شــخصیتی ذوابعــاد، حقیقتًا مشــکل اســت و در تــوان من 

نیســت و تنهــا به قــدر بضاعتــم بــه مســائلی اشــاره می کنــم.

اولیــن نکتــۀ درس آمــوز بــرای همــه، انعطاف پذیــری و قــدرت جــذب بــاالی اســتاد 

ــدان و  ــه خن ــه همیش ــود: اول اینک ــت ب ــد عل ــه چن ــم ب ــذب ه ــدرت ج ــن ق ــت. ای اس
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مجــازی را از دل فقــه کالِن رســانه اســتخراج 

کنــد و انصافــًا بــرای ایــن مســأله، زحمــات 

یــادی کشــید. حاصــل زحمــات ایشــان در  ز

ایــن حــوزه، حــدود چهــار جلــد کتــاب اســت 

تأمیــن  عــدم  به دلیــل  هنــوز  متأســفانه  کــه 

، چــاپ نشــده اســت. اعتبــار

در زمینۀ روش  تحقیق، ایشان یک پژوهشگر 

را  پژوهش هــا  بودنــد.  تی  تشــکیال و محقــق 

به صــورت گروهــی پیــش می بردنــد. در کنــار 

علمیــت و تجربــۀ کافــی، صبــر و حوصلــه 

کتــاب »دیــن و ســبک  باالیــی داشــت. در 

زندگــی در انیمیشــن های شــرق و غــرب«، 

اســتفاده  مختلــف  نویســندۀ  ده  حــدود  از 

کــرد و خــودش مدیــر علمــی کار بــود. قــدرت 

مدیریــت میدانــی پروژه هــای علمــی، یکــی از 

تخصص هــای ایشــان بــود.

مرحــوم  توجــه  پژوهش هــا،  نــوع  میــان  در 

پژوهش هــای  بــر  متمرکــز  بیشــتر  اســتاد، 

راهبــردی ناظــر بــه میــدان و نیازهــای انقــالب 

و  کادرســازی  از  هــم،  بخــش  ایــن  در  بــود. 

تربیــت شــاگرد غافــل نبــود و موفــق شــد در 

عمــر کوتــاه خــود، شــاگردان بســیاری را پــرورش دهــد. جالــب اســت بدانیــد روش 

مرحــوم اســتاد در تربیــت شــاگرد، از تقویــت نویســندگی و نــگارش شــروع می شــد. 

یــادی بــه درست نویســی و رعایــت آداب نــگارش داشــت. معتقــد  کیــد بســیار ز تأ

بــود کــه متــن بایــد مســتند و بلیــغ باشــد تــا بتوانــد پیــام را به خوبــی منتقــل کنــد؛ لــذا 

، دســت   به قلــم و نویســنده هســتند. بســیاری از شــاگردان او

مرحــوم اســتاد، معنویــت خاصــی داشــت. معنویــت ایشــان، مبــارزه و جهــاد در 

صیانــت از فکــر و فرهنــگ جامعــه بــود و در ایــن راه، از هیــچ تالشــی فروگــذار نمی کرد. 

حتــی گاهــی در مســأله ای، بــرای چندیــن مــاه در ســاعات 22 تــا 2:30 نیمــه شــب، در 

منزلــش جلســاتی برگــزار می کــرد. معنویــت را در کار و تحقیــق و پژوهــش می دیــد و 

حتــی در ایــام خــاص دعــا و مناجــات هــم ایــن رونــد را حفــظ می کــرد و در آخریــن روز 

عمــرش؛ یعنــی روز عرفــه، جلســه علمــی خــود را تعطیــل نکرد. ســلوک معنــوی مرحوم 

اســتاد، مبــارزه و همــت جهــادی در راه اولویت هــای انقــالب اســالمی بــود. 

به دلیــل مشــغلۀ بــاال، کمتــر می توانســت بــرای خانــواده اش وقــت بگــذارد؛ امــا در 

همــان ایــام و ســاعات کوتــاه، ســعی می کــرد بــا لطافــت کودکانــه  ای بــا فرزندانــش رفتــار 

یــژه ای بــا همســرش داشــت؛ بــا نگهــداری  کنــد و دل آن هــا را به دســت آورد. مهربانــی و

فرزندانــش، کمــک کــرد تــا همســرش به عالیــق تربیتی اش برســد و در آن زمینه ها رشــد 

کنــد و بــه یــک نویســنده و تصویرگــر موفــق تبدیــل شــود.

در میانــه این همــه کار و فعالیــت، مرحــوم اســتاد، از فقــرا و محرومیــن نیــز غافــل نبــود و 

یــه ای تأســیس کــرده بــود و بــه داد فقــرای قــم و نیازمنــدان سیســتان  مدتــی بــود کــه خیر

یــژه طــالب  و بلوچســتان می رســید. ایشــان واقعــًا الگــوی جامعــی بــرای جوانــان، به و

انقالبــی اســت کــه مســیر آینــدۀ خــود را به درســتی انتخــاب کننــد.
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ئــق همســرش در تربیــت  ، عال کمــی بعدتــر

و آمــوزش نونهــاالن شــدت گرفــت و دوســت 

داشــت مربی مهد یا دبســتان باشــد. حســین 

در ایــن مقطــع، برخــالف تصویــر رایــج از یــک 

مــرد جهــادی در ایــران، نصــف روز در خانــه 

دو  بــا  را  کم سن وســال  مطهــره ی  می مانــد، 

مــادر  تــا  می داشــت  نگــه  شــیطانش  بــرادر 

ــی  ــی و آزمایش ــای آموزش ــد دوره ه ــه بتوان خان

مربــی مهــد و معلــم دبســتان را بگذرانــد.

دیگــران  را  حســین  زندگــی  از  برش هــا  ایــن 

کنــم، ایــن  نگفتنــد؛ لــذا وادار شــدم اشــاره 

یــک  بــرای  جالبــی  نمونــۀ   ، شــوهر و  زن 

ایرانــی  فنــگ  و  بی دنــگ   و  خانــواده ســاده 

بودنــد، باالخــره مثــل همــۀ زن و شــوهرها ســر 

امــا  می شــد؛  بحثشــان  مســائل  یک ســری 

می ســاختند. باهــم 

گســتردگی  کــردِن شــرایِط مــردی بــا  تحمــل 

فعالیت حســین فرج نژاد کار آســانی نیســت؛ 

فراهــم  را  شــرایط  کامــالً  بابایــی  خانــم  امــا 

می کــرد، اگــر ایــن همــکاری زنانــه و مادرانــه 

نبود، امکان نداشــت حســین بتواند حســین 

در  کامــالً  ، حســین  و متقابــالً باشــد  فعلــی 

خدمــت خانــواده بــود.

عالوه بــر همراهــی کامــل در راســتای اشــتغال 

خانــم بابایــی، بــرای بچه هــا پــدر بــود، نــه یــک 

فعــال جهــادی کــه نمی شناســند.

شــب  نصفــه  تــا  شــاید  هفتــه  طــول  تمــام 

ــرای کار انقــالب  جلســۀ رســمی و خانگــی ب

داشــت؛ امــا همیشــه بــه مــن می گفــت کــه 

عصــر جمعه هــا تــا جایــی کــه بتوانــم هیــچ 

ایــن چنــد ســاعت  قبــول نمی کنــم،  کاری 

بچه هاســت. بــرای 

ســاده ترین کاری هــم کــه می کردنــد ایــن بــود 

چنــد روز قبــل از ایــن حادثــۀ تلــخ، بــرای فرزنــدان و دختــر کوچــک و نازنینــش مطهــره، 

ــان،  ــا داشــتم کــه در روز عیــد قرب ــودم. بن ــده ب ی ــی خر ــرة ســر صورت اســباب بازی و گی

بــه خانــه اســتاد بــروم و آن هــا را بــه بچه هایــش هدیــه دهــم؛ امــا حوالــی ظهــر روز عیــد 

قربــان، متوجــه ایــن خبــر تلــخ شــدم و دنیــا بــر ســرم خــراب شــد.

غــم فــراق مرحــوم اســتاد و عــروج مظلومانــه ایشــان، واقعــًا بــرای بنــده و خیــل عظیــم 

شــاگردان و معاشــران ایشــان، بســیار ســخت اســت. حوزه هــای علمیــه، یــک چهــرۀ 

شــاخص و انقالبــی را از دســت دادنــد. یقینــًا در آینــده، ارزش کارهــا و عظمــت علمی 

ایشــان، بیشــتر روشــن می شــود. امیــدوارم طــالب و دانشــجویان بصیــر و انقالبــی، 

ــم ایشــان بــر زمیــن بمانــد و راه نورانــی و پربرکــت او را ادامــه دهنــد، 
َ
اجــازه ندهنــد کــه َعل

ــاءاهلل.* ان ش

حسین فرج نژاد در متن خانواده
محمد محمدی نیا 	

ــر کاری  ــم( ه ــۀ اطالع ــن لحظ ــح )اولی ــاعت 9:30 صب ــان( س ــد قرب ــروز )روز عی از دی

ــواده  ــن خان ــد. ای ــتم و نش ــم، نتوانس ــژاد بنویس ــین فرج ن ــرای حس ــی ب ــد خط ــردم چن ک

 ...( حتمــًا در وضعیــت 
ً
، دختــر ته تغــاری و احتمــاال )حســین، همســرش، دو پســر

خوبــی هســتند، مــن شــک نــدارم و دعــا می کنــم کــه جایگاهشــان بهتر باشــد. دیــروز و 

، دربــارۀ حســین چیزهایــی نوشــتند؛ امــا مــردی کــه توصیــف شــد، آقــای فرج نــژاد  امــروز

در صحنــۀ کار جهــادی، تــالش علمــی، فعالیت خســتگی ناپذیر فرهنگــی و تربیتی، 

پژوهــش و تألیــف بــود.

هروقــت بتوانــم، روایــت خــودم از اندیشــه و ســیرۀ عملــی ایــن مــرد را بیــان خواهــم کــرد، 

االن حــال و توانــش را نــدارم. اینجــا خیلــی مختصــر بــه محمدحســین از نــگاه پــدر و 

همســر در یــک خانــواده 5 نفــره اشــاره می کنــم:

، نمونــۀ خانــواده ای بودنــد کــه باهــم می ســاختند. همســر حســین  ایــن زن و شــوهر

)خانــم بابایــی( بــه هنــر و کار فرهنگــی خیلــی عالقه داشــت، حســین کامالً شــرایط را 

بــرای هــر دو عالقــه ی همســرش آمــاده می کــرد. تعریــف می کــرد کــه چــه هزینه هایــی 

کــرده تــا همســرش در کالس هــای هنــری مــورد عالقــه اش شــرکت کنــد و یــا لــوازم مــورد 

نیــاز آن را تهیــه نمایــد، بــا اینکــه درآمــد خیلــی باالیــی نداشــت، البتــه همســرش هــم 

صرفــًا یــک هنرجــوی مصرف کننــده نبــود، او بــا فــروش تولیــدات هنــری اش مبلــغ 

ــه کمــک می رســاند.  ــه دخل وخــرج خان اندکــی ب
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کــه بــا ایــن موتــورِ علیــه مــا علیــه می رفتنــد 

و در بیابان هــای پردیســان و جــادۀ کهــک، 

کیــد هــم  آتــش »بــزرگ« درســت می کردنــد. تأ

داشــت کــه آتــش خیلــی بــزرگ اســت، چــون 

بچه هــا بیشــتر کیــف می کننــد. 

شــده  دگرگــون  حالــم  می نویســم  کــه  االن 

ادامــه  نمی توانــم  ایــن  از  بیشــتر  اســت، 

در  فرج نــژاد  »حســین  از  گفتــن  امــا  بدهــم؛ 

می دانــم،  ضــرورت  یــک  را  خانــواده«  متــن 

ــِی مــا خــوب  درحالی کــه دختــر و پســر انقالب

زندگــی  از  و  کنــد  خانــواده داری  نمی توانــد 

بخــرد. بهشــت  و  برســد  خــدا  بــه  مشــترک 

بیــن  تنــش  و  ق  آمــار طــال کــه  در شــرایطی 

و  بیشــتر  روزبــه روز  مذهبــی  خانواده هــای 

نگــران  کننده تــر می شــود، بایــد ایــن جنبه هــا 

کــه قلــم شــیوا و  کســانی  گفــت، ای  را هــم 

یــد و می خواهیــد از حســین  صــدای رســا دار

انقــالب  جبهــه ی  در  الگــو  یــک  فرج نــژاد 

ید، بیــان ایــن ویژگی هــا و جنبه هــای  بســاز

هــم  انقالبــی  و  جهــادی  مــرد  یــک  زندگــی 

دارد. ضــرورت 

وقتــی  اســت،  تلــخ  چقــدر  ماضــی  فعــل 

بــود،  می دهــی:  نســبت  عزیزانــت  بــه  را  آن 

افعــال ماضــی  ایــن   ... می گفــت، می رفــت 

را  خودمــان  کــه  ماســت  احــوال  برحســب 

فــرض  ناپیــدا  و  را درگذشــته  آن هــا  و  زنــده 

اســت.  برعکــس  درحالی کــه  می کنیــم، 

به قــول شــهید آوینــی، حقیقــت ایــن اســت 

کــه زمــان مــا را بــرده و ایــن کــه آن هــا بــا ابدیــت 

مانــدگار شــدند. مــا از آن لحظــه ی ابدیــت 

در  خودمــان  اجــل  به ســوی  و  درگذشــتیم 

حرکــت هســتیم. آن هــا هســتند حتــی بیشــتر 

از مــا هــم هســتند. 

یــاد اســت. هروقــت بتوانــم، خواهــم گفــت؛ از  در ســکوت و بهــت فرورفتــم. گفتنی هــا ز

، شــیوۀ تفکــرش، افقــی کــه بــرای آینــدۀ حزب اللهی هــای امــروز  باقیــات الصالحــات او

یســتن به ســبک حســین فرج نــژاد.* گشــوده و رســم انقالبــی ز

مدالی از سربازی امامین انقالب
محمدحسین کارگر شورکی 	

ــبز  ــرم و س ــا موضــوع ارتش هــای ســایبری بــا حضــور گ ــه ای ب ــی جلس ــر وقت ــن اواخ ای

ایشــان به صــورت مجــازی برگــزار می شــد، در وهلــۀ اول یــک فــرد بســیار ســاده؛ ولــی 

بیــن نظاره گــر بودیــم، بــا خــودم گفتــم بــا ایــن  بــا عناویــن ســنگین را از پــس قــاب دور

ســادگی آیــا حرفــی هــم بــرای گفتــن دارد؟

یاضــی و  کــرد و به صــورت ر گهر افشــانی  امــا وقتــی ســر صحبــت بــاز شــد چنــان 

منطقــی از فضــای رســانه و دشمن شناســی ســخن بــه میــان آورد کــه مــا مطلــب 

و مطالبــۀ اصلــی خودمــان را فرامــوش کردیــم و همــۀ  وقــت خودمــان را بــه ایشــان 

یــم. اختصــاص دادیــم تــا بیشــتر بشــنویم و بیشــتر بیاموز

بــردی و معــارف  یایــی از معلومــات کار جلســه درعیــن صمیمیــت و ســادگی، در

ارزشــمند برگــزار شــد.

لبخند بر لبانش و متانت در چهره اش، شاخصۀ بارز آن مرحوم بود.

خلق وخــوی پســندیده و خالقیــت و نــوآوری اش نشــان از پیروی از علی علیه الســالم 

داشــت و حــرارت انقالبیــش بــا حــالوِت لهجــه و بیانش، درخشــش مدالی از ســربازی 
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نکنیــد  نگــذرد!  هســتند،  جبران ناپذیــری 

آقایــان! نکنیــد ایــن کار را. دکتــر فــرج نــژاد و 

همــه خانــواده مظلومــش از دســت رفتنــد! 

همیــن  در  کــه  باشــید  دیگرانــی  مراقــب 

هســتند.* اوضاع واحــوال 

حسین برای معیشت، هیچ 
کی را قبول  شیوۀ شبهه نا

نمی کرد
محمدرضا زهرائی 	

از ســال 88 باهــم آشــنا شــدیم ســر اینکــه چــه 

کنیم.

از آن روز هــر رخ داد و حادثــه ای کــه انقــالب، 

و  مــردم  ولی فقیــه،  اســالمی،  جمهــوری 

اســالم را تهدیــد می کــرد، زنــگ مــی زد و بــدون 

می کــرد،  کار  چشم داشــت  و  اسم ورســم 

کــه تعــداد  ایشــان صهیونیســت پژوهی بــود 

یــادی نیــروی طلبــه برای نویســندگی تربیت   ز

کــرد. بعدهــا روی فضــای مجــازی متمرکــز 

اثر گــذاری  بــرای  توانــش  همــۀ  از  و  شــد 

روز  و  شــب  می بــرد،  بهــره  نیــرو  تربیــت  و 

نمی شــناخت و طبیعتــًا خانــواده این جــور 

را تجربــه نمی کننــد. آســایش  آدم هــا 

شــیوۀ  هیــچ  معیشــت،  بــرای  حســین   

احتیاطــش  و  نمی کــرد  قبــول  را  شــبه ناکی 

همیشــه مــن را عصبانــی می کــرد. بــه ضــرب 

ــی  ــر کم ــال اخی ــک س ــن ی ــتان، ای و زور دوس

زندگیــش بهتــر شــد ؛ ولــی به دلیــل شــدت کار 

طعــم عافیــت را نچشــید. بــا ایــن ســختی ها 

و  مســتبصرین  خانواده هــای  بــه  کمــک 

گاهیــش به نمایش می گذاشــت. امامیــن انقــالب بــر ســینه ی پــر از دانــش و آ

اللهم انا ال نعلم منه اال خیرا...*

دل نوشته های یک طلبه
محمدرضا حدادپورجهرمی  	

خداونــد روح جنــاب فــرج نــژاد و خانــواده محترمشــان را با انبیا و اولیا محشــور فرماید. 

... خیلــی از شــنیدن خبر تصــادف و رحلت  بســیار مــرد متواضــع و باســواد و دلســوز و

ــاءاهلل بقــای  ــدم. ان ش ــت ش ــم ناراح ــد صهیونیس ــف ض ــد و مؤل ــق ارجمن ــن محق ای

بازمانــدگان و عزیــزان و اندیشــمندان ضد صهیــون

یــغ! چــه کســی مســئول مراقبــت از ســرمایه های فرهنگــی هنــری کشــور  یــغ! در یــغ! در در

اســت؟ مخصوصــًا کســی کــه به خاطــر مبارزاتــش بارهــا مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه و در 

ســانحه تصــادف دیشــب، حتــی ماشــینی کــه بــا او تصــادف کــرده، دچــار انفجــار و 

حریــق شــده اســت! انفجــار و حریقــی کــه بــا دیــدن عکس هــای آن، چنــدان ماجــرا را 

نمی تــوان ســطحی و عــادی قلمــداد کــرد!

در کشــوری کــه بســیاری از مدیــران بی خاصیــت بــا خودروهــای آن چنانــی رفت وآمــد 

می کننــد چــرا بایــد چنیــن پژوهشــگر بافکــر و فرهنگــی بــا موتورســیکلت رفت وآمــد 

کنــد تــا در یــک تصــادف، به ســادگی خــودش و خانــواده اش از دســت برونــد؟

در کشــوری کــه حتــی بســیاری کارمنــدان جــزء هــم از خانه هــای ســازمانی برخوردارند 

چــرا بایــد چنیــن فرهیختــه ای در خانــه ای اجــاره ای ســر کند؟ آیــا در دیگــر کشــورهای 

جهــان هــم بــه همیــن میــزان مراقــب ســالمت و جــان اندیشمندانشــان هســتند؟ مگــر 

نمی بینیــم کــه چگونــه از شــخصیت هایی کــه اصــالً وزن و مقیــاس فرهنگــی، هنــری 

و پژوهشــی ایشــان را ندارنــد چگونــه حفاظــت می کننــد؟!

آیــا وقتــی می دانیــد کســی در نــوک پیــکان مقابلــه فرهنگــی بــا صهیونیســم اســت 

نبایــد مثــل جــان خــود از او مراقبــت کنیــد؟! البتــه کــه مــرگ حــق اســت ولــی مســئوالن 

فرهنگــی کشــور جــواب خــدا را چــه خواهنــد داد؟ چــرا بایــد در یک لحظــه کســی را کــه 

یــک باشــد از دســت بدهیــم؟! ســال های ســال می توانســت چراغــی در جاده هــای تار

یــال و دالر ایــن مملکــت کــه در لفــت  آیــا بــا اســتیفای بخــش کوچکــی از میلیاردهــا ر

ــرای  ــری ب ــط امن ت ــوان محی ــد، نمی ت ــا می رون ــاد فن ــه ب ــکار ب ــان و آش ــای پنه و لیس ه

زندگــی و فعالیــت چنیــن عزیزانــی فراهــم کــرد؟!

ــات  ــن ضایع ــئول چنی ــتقیم مس ــتقیم و غیرمس ــه مس ــانی ک ــر کس ــر تقصی ــدا از س خ
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نمی بــرد. یــاد  از  را  آســیب دیده 

گرفتــن  بــرای  قبلــش  روز  و  حادثــه  روز 

شــدم.  تنــد  او  بــا  رانندگــی  گواهینامــۀ 

می گفــت:   ، نشــو ســوار  موتــور  می گفتــم 

»وقــت نمی کنــم.« لحظــات آخــر فکــر ایــن 

بــود کــه خانــواده برونــد حــرم بــرای عرفــه ... . 

شــهادت می دهــم تمــام زندگــی اش را وقــف 

کــرد و درنهایــت بــا تمــام  اســالم و انقــالب 

بــه  اعتقــادی  رفــت.   دنیــا  ایــن  از  خانــواده 

گمانه زنی هایــی کــه عمــدی بــودن حادثــه را 

پررنــگ می کننــد، نــدارم؛ ولــی زندگی حســین 

بــود. شــهادت گونه  عزیــز 

برای همیشه مدیون او هستم ... .*

او مدام با عمل و حرفش به ما 
راه رسیدن می آموخت

گردان استاد 	 یکی از شا

نداشــتیم  یــادی  ز ســال  و  ســن  ســال ها  آن 

راهنمایــی بودیــم شــاید هــم اوایــل دبیرســتان. 

تابســتان  هــم  بــاز  کــه  بــود  خــوش  دلمــان 

نــژاد. فــرج  اســتاد  کالس هــای  و  می شــود 

الحــق و االنصــاف کــه کالس هــا عملــی بــود 

نــه مثــل خیلــی کالس هــای دیگــه تئــوری و 

شــعاری. اگــه از مطالعــه می گفــت خــودش 

مــردش بــود یــادم هســت یــه بــار در یــه تماســی 

دربــاره موضوعــی پرســیدم گفتنــد خــب پــس 

ایــن ســیصد صفحــه رو تــا فــردا بخــون فعــالً و 

مــن داشــتم فکــر می کردم مگــر می شــود از یک 

آدم معمولــی انتظــار اینهمــه مطالعــه داشــت؟! 

کــم و هــدر نــدادن زمان هــا   اگــه از فرصــت 

صحبــت می شــد در عمــل واقعــًا از تــک تــک لحظاتــش اســتفاده می کــرد. یــادم هســت 

زمان اســتراحت بین کالس رفتیم حیاط ســؤال بپرســیم دیدیم در حال گرفتن ناخنش 

هســت گفتیــم اســتاد اینجــا؟! گفــت وقــت نــدارم تــازه اینجــا هــم بیــکار بــودم... . خیلــی 

ــه تنهــا مــا کــه در اکثــر جلساتشــان روی همــه شــاگردانش بیــش از توانشــان  روی مــا، ن

حســاب می کــرد. شــاید هــم از تواضــع بیــش از حــدش بــود کــه همــه را در حــد اعــال فرض 

می کــرد و صحبــت می کــرد.

اگــر کمکــی از دســتش برمی آمــد، کــه اکثــرًا می آمــد دریغ نمی کرد هرچه بلــد بود می گفت 

خــوب راهنمایــی می کــرد جــوری کــه گاهــی شــرمنده می شــدی کــه خــودت اینقــدر بــه 

کارت وقــت و اهمیــت نــدادی کــه او بــرای تــو وقــت می گــذارد.

خنده و امیدش همیشه الگو بود. بن بستی برایش وجود نداشت.

آن ســال ها و خیلــی ســال های بعدتــرش هــم گذشــت تــا حتــی همیــن عیــد امســال و او 

مــدام بــا عمــل و حرفــش بــه مــا راه رســیدن می آموخــت و مــا بــا آنکــه از خــودش شــنیدیم 

ایــن آخریــن جلســه ای اســت کــه درخدمــت شــما هســتم و مــن بایــد بــروم، از ایــن بــه بعــد 

نوبت شماســت، چه ســاده فکر می کردیم همیشه هســت! گاهی خداوند نشانه هایش 

را بیــن مــا قــرار می دهــد تــا راه را بــه مــا نشــان دهــد حیــف کــه یــا دیــر می فهمیــم یــا باورمــان 

نمی شــود.*
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آیتاهللسیدابراهیمرئیسی

به گزارش روابط عمومی دفتر رئیس جمهور 

ابراهیــم  ســید  دکتــر  اهلل  آیــت  منتخــب، 

رئیســی شــامگاه جمعــه طــی تمــاس تلفنی 

بــا پــدر و پــدر همســر مرحــوم محمدحســین 

ایــن  درگذشــت  تســلیت  بــا  فرج نــژاد، 

و  مجاهــد  و  پرتــالش  جــوان،  اندیشــمند 

بازمانــدگان  بــرای  وی،  فرزنــدان  و  همســر 

صبــر و اجــر بــر ایــن مصیبــت بــزرگ آرزو 

نمــود. پــدر و پــدر همســر مرحوم فرج نــژاد هم 

بــا ابــراز قدردانــی از تمــاس رئیــس جمهــور 

ویژگــی  درخصــوص  را  نکاتــی  منتخــب، 

هــای شــخصیتی و تــالش هــای علمــی 

مرحــوم فــرج نــژاد بــه اطــالع دکتــر رئیســی 

رســاندند. دکتــر محمدحســین فــرج نــژاد، 

از اســاتید حــوزه و دانشــگاه و پژوهشــگران 

برجســته در زمینه هــای فلســفی، عرفانــی، 

نویــن،  جنگ هــای  فقهــی،  تفســیری، 

شــب  کــه  بــود   ... و شناســی  صهیونیســم 

عیدقربــان بــر اثــر تصــادف بــه همــراه همســر 

گفــت. و فرزندانــش، دارفانــی را وداع 

دکترحسینامیرعبداللهیان

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خانواده محترم فرج نژاد و بابایی

ارتحــال  دهنــده  تــکان  خبــر  یافــت  در

پژوهشــگر و اندیشــمند ارجمنــد جنــاب 

و  فرج نــژاد  محمدحســین  دکتــر  آقــای 

همســر فرهیختــه خانــم خدیجــه بابایــی 

ایشــان در حادثــه تصــادف  و ســه فرزنــد 

عمیــق  تاثــر  و  تاســف  موجــب  خــودرو 

گردیــد.

در  نــام آور  فرهیختــه  ایــن  ارزشــمند  آثــار 

کشــور از  عرصه هــای علمــی و رســانه ای 

در  در حــوزه صهیونیسم شناســی  جملــه 

توجــه می باشــد. خــور 

از خــدای ســبحان علــو درجات اخــروی را 

برای درگذشــتان و صبر و شــکیبایی برای 

بازماندگان مسئلت دارم.

سرلشکرحسینسالمی

»مــا اصــاب مــن مصیبــه اال بــاذن اهلل و مــن 

یومــن بــاهلل یهــد قلبــه...«

دکتــر  مرحــوم  محتــرم  خانــواده 

علیکــم ســالم  فرج نــژاد؛  محمدحســین 

فرهیختــه  اســتاد  درگذشــت،  ضایعــه 

محمدحســین  دکتــر  مرحــوم  انقالبــی  و 

خانــواده  اعضــای  همــراه  بــه  فرج نــژاد 

انــدوه و تاثــر خاطــر  گرانقــدرش، موجــب 

گردیــد.

اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــرای آن 

فقیــد ســعید و اعضــای خانــواده ایشــان 

بــی  الطــاف  و  واســعه  و غفــران  رحمــت 

کــران الهــی و بــرای بازمانــدگان و بســتگان 

مصــاب، صبــر و شــکیبایی تــوام بــا عــزت 

و ســعادت مســئلت دارم.

حجتاالسالموالمسلمیندکتر

عبدالحسینخسروپناه

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

 ، خبــر دلخــراش ارتحــال فاضــل گرانقــدر

در  فرهنگــی  فعــال  و  ارجمنــد  محقــق 

عرضــه رســانه و فضــای مجــازی و منتقــد 

مغفــور  مرحــوم  صهیونیســتی  ایدئولــوژی 

محمــد حســین فــرج نــژاد و خانــواده اش 

در قربانــگاه عیــد قربــان، همــه دوســتان و 

دغدغه منــدان عرصــه فرهنــگ را غمنــاک 

و عــزادار کــرد.

ایــن پژوهش گــر دانشــمند  انســانی خلیــق، 

زندگــی  بــا  کــه  بــود  متواضــع  و  فهیــم 

زاهدانــه اش، عمــر خــود را وقــف دفــاع از 

و  خانــواده  و  ســاخت  اســالمی  فرهنــگ 

کــرد. قربانــی  راه  ایــن  در  را  فرزندانــش 

مجاهــد  ایــن  راه  فرهنگــی  پژوهشــگران 

علمــی را ادامــه دهنــد و مســئوالن امنیتــی، 

گــوار و مشــکوک  پیگیــر علــل ایــن حادثــه نا

باشــند.

و  بهشــتی  جهادگــر  ایــن  درجــات  علــو  

خانــواده و فرزنــدان مغفــور و مرحومشــان را 

یم. خواســتار ســبحان  خداونــد  از 

رضــوان و جنــت الهــی و ضیافــت علــوی و 

فاطمی نصیبشــان باد. 

»طوبی لهم و حسن مآب«
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کانی دکترعلیرضازا

إنا هلل و إنا إلیه راجعون

خبــر تلــخ مصیبــت درگذشــت مظلومانــه 

حــوزوی  فاضــل  فرهیختــه،  پژوهشــگر 

مرکــز  قــم  دفتــر  در  عزیزمــان  همــکار  و 

اســالمی،  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 

جنــاب آقــای دکتــر محمدحســین فرج نــژاد 

تأثــر  موجــب  فرزندان شــان،  و  همســر  و 

شــد. فــراوان 

مجاهــدت مخلصانــه آن مرحــوم و دغدغــه 

او برای ساماندهی فضای مجازی و تربیت 

فعــاالن رســانه ای انقالبــی، دغدغــه ای بود که 

بیــش از دو دهــه از عمــر کوتــاه امــا بــا برکــت 

خویــش را وقــف آن کــرد و تــا آخریــن روزهــای 

کــه  فشــرد  پــای  مســیر  آن  در  خــود  عمــر 

حضــور آن مرحــوم دو روز قبــل از ارتحــال، بــه 

نمایندگــی از مرکــز پژوهش هــا در کمیســیون 

فرهنگــی مجلس جهــت دفــاع از طرحی که 

ســال ها بــرای آن خــون دل خــورده بــود، گــواه 

آن اســت.

بــه حــوزه  بــر خــود الزم می دانــم  اینجانــب 

علمیــه قم بــه جهت تربیت چنین فضالی 

تمامــی  بــه  و  گفتــه  تبریــک  مجاهــدی، 

ایشــان  دوســتان  و  همــکاران  شــاگردان، 

به ویــژه پژوهشــگران »میــز فضــای مجــازی و 

رســانه« دفتــر قــم مرکــز پژوهش هــا، تســلیت 

عرض کرده و توفیق ادامه مســیر این محقق 

مخلــص را از خــدای منــان طلــب نمایــم.

ســایر  و  مــادر   ، پــدر بــرای  همچنیــن 

بازمانــدگان آن پژوهشــگر انقالبــی، صبــر و 

اجــر و نیــز بــرای همســر و فرزنــدان مرحومــش 

کــه همگی در ســانحه رانندگــی دعوت حق 

را لبیک گفتند مغفرت الهی مسئلت دارم.

سرلشکرمحمدعلیجعفری

ذیــَن 
َّ
ال َو  ِمْنُکــْم  آَمُنــوا  ذیــَن 

َّ
ال اهلُل  َیْرَفــِع 

َدَرجــاٍت ــَم 
ْ
ِعل

ْ
ال وُتــوا 

ُ
أ

)ســوره مبارکه مجادله- آیه ۱۱(

رحلــت جانــکاه طلبــه مجاهــد و خســتگی 

، پژوهشــگر ارزشــمند و نخبــه حــوزه  ــر ناپذی

و دانشــگاه  »دکتــر محمدحســین فــرج نــژاد« 

و خانــواده ایشــان موجــب تاســف و تالــم 

انقــالب  جبهــه  جهاگــران  و  همســنگران 

گردیــد. 

مجاهــدات  و  تالش هــا  شــک  بــدون 

تمــام  کــه  فرهیختــه ای  خســتگی ناپذیر 

مســیر  در  را  مبارکــش  عمــر  لحظــات 

پژوهــش و مبــارزه بــا صهیونیســم جهانــی و 

گاه ســازی فعــاالن جبهــه انقــالب معطوف  آ

نمــود، همــواره یــاری رســان اهــداف اصلــی 

و بنیادیــن جبهــه فکــری فرهنگــی انقــالب 

خواهــد بــود.

اینجانــب ایــن واقعــه دردنــاک را بــه خانــواده 

نمــوده،  عــرض  تســلیت  ایشــان  محتــرم 

بــرای آن مرحــوم همنشــینی بــا امیرالمومنین 

)علیــه اســالم( و بــرای بازمانــدگان و جهــاد 

گــران عرصــه جنــگ نــرم صبــر جمیــل  و اجــر 

جزیــل مســالت مــی نمایــم.

آیتاهللابوالقاسمعلیدوست

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خبــر درگذشــت اندیشــمند ِمفضــال، جــوان 

بــا ظرفیــت و در حــال رشــد حــوزه علمیــه 

قــم، حجةاالســالم محمدحســین فرج نــژاد 

)رحمــة اهلل علیــه( و خانــواده محتــرم،  بــرای 

کســانی کــه ایشــان را می شــناختند و بــا آثــار 

قلمــی و بیــان وی آشــنا بودنــد، تــا عمــق 

اســتخوان ســوزان و ناراحت کننــده بــود. و 

ــد مــا یشــاء و یختــار و  لکــن اهلل »تعالــی« یری

الحمــدهلل علــی کل نعمــة و علــی کل حــال.

خانواده هــای  محضــر  را  وارده  مصیبــت 

محتــرم فرج نــژاد و بابایــی، بــه  ویــژه حضــرات 

آقایــان حــاج علــی فرج نــژاد و محمدرضــا 

و  دوســتان  تعالــی(  اهلل  بابایی)ســلمهما 

شــاگردان ایشــان تســلیت عــرض می کنــم.

ان شــاءاهلل تعالــی هســتند دوســتانی )به ویــژه 

از روحانیــون جــوان شهرســتان ابرکــوه( کــه 

راه ناتمــام ایشــان را طــی کــرده و بــه انجــام 

برســانند.

حجتاالسالموالمسلمیندکتر

احمدرهدار

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

فاضــل  و  انقالبــی  طلبــه  ارتحــال  خبــر 
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صهیونیزم پژوه، جناب آقای محمدحسین 

فرج نــژاد - مدیــر محتــرم گــروه »فقــه رســانه« 

مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اســالمی 

بــه  فتــوح اندیشــه - در ســانحه رانندگــی 

همــراه کل اعضــای خانــواده، داغــی بــزرگ 

و فراموش نشــدنی بــر ســینه همــه انقالبیــون 

به ویــژه صاحبــان اندیشــه و تفکــر بــه جــای 

گذاشــت. این جانــب، مصیبــت وارده را بــه 

همــه بازمانــدگان، به ویــژه همــکار گرامی مان 

محمدحســن  شــیخ  آقــای  جنــاب 

آن عزیــز ســفر  اخــوی محتــرم   فرجی نــژاد، 

کــرده و نیــز بــه همــه اســاتید و پژوهش گــران 

مؤسســه فتوح اندیشــه تســلیت عرض کرده 

و علــو درجــات ایشــان در روضــه رضــوان 

از درگاه حضــرت منــان مســئلت دارم.  را 

ــاد آن مرحــوم،  ــم و ی بی شــک، بهتریــن تکری

زنــده نگه داشــتن اندیشــه های وی و ادامــه 

آن هــا در جهــت تقویــت نظــام جمهــوری 

صــورت،  ایــن  در  کــه  می باشــد  اســالمی 

ظهــور فرجی نژادهــای دیگــر در راه خواهــد 

ــود. ب

حجتاالسالموالمسلمیندکتر

حمیدپارسانیا

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خبر ارتحال اســتاد متخلق و طلبه فاضل، 

حجت االســالم محمدحســین فــرج نــژاد بــه 

همــراه همســر و فرزندان، پــس از دعای عرفه 

ــراوان  ــر ف ــان موجــب تأث و در شــب عیــد قرب

گردیــد. صفــای اخالقــی، تــالش علمــی و 

و  شناســایی  در  خســتگی ناپذیر  عملــی 

دفــع نقشــه های نفــوذ دشــمن و صیانــت از 

مرزهــای معرفتــی انقالب اســالمی و التفات 

ویــژه نســبت بــه محرومــان و مســتضعفان از 

ایشــان یــک شــخصیت جامــع و شــاخص 

ســاخته بــود. 

و  حــوزه  اســتاد  ایــن  عــروج  بی شــک 

ادامــه  در  را  شــاگردان  جمــع  دانشــگاه، 

راهــش، مصمم تــر می کنــد و فضــالی جوان 

حــوزوی و دانشــگاهی را بــا اندیشــه بلنــد او 

می ســازد. آشــناتر 

حضــور وی در دفتــر قــم مرکــز پژوهش هــای 

مجلس شــورای اســالمی در راســتای کمک 

بــه مجلــس انقالبــی، بــرگ دیگــری از آخریــن 

صفحــات تــالش خســتگی ناپذیر ایشــان 

در صیانــت از مرزهــای فکــری و فرهنگــی 

جامعــه ایــران بــود.

اینجانــب ضایعــه درگذشــت جانــکاه ایــن 

علمیــه،  حــوزه  بــه  را  انقالبــی  اندیشــمند 

نزدیــکان و شــاگردان تســلیت عــرض نمــوده 

ایشــان و همســر  و علــّو مقــام و درجــات 

فــداکار و فرزنــدان معصومــش را از خداونــد 

متعــال خواهــان و خواســتارم.

حجتاالسالموالمسلمینمحمدقمی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خبــر درگذشــت جانــکاه و ناگهانــی فاضــل 

ــه  ــد و پاک باخت ــق مجاه ــه و محق فرهیخت

و  آقــای محمــد حســین فرج نــژاد  جنــاب 

خانــواده گرانقــدرش، موجــب تأثــر و تأســف 

یــادی از دوســتان و دلســوزان جبهــه  جمــع ز

انقــالب شــد.

ایشــان در حالــی بــه دیــدار معبــود شــتافت 

کــه عمــر و وقت خویــش را در طبق اخالص 

گاهی  گذاشــت و در راه روشــنفکری و نشــر آ

و تبلیــغ خردمندانــه و خردورزانــه دیــن، جــد 

و جهــد نمــود.

فقــدان ایــن پژوهشــگر مخلــص و مجاهــد 

بــرای جبهــه فکــری - فرهنگــی انقــالب و 

همه روشــن ضمیران، ضایعه تلخی اســت.

از خداونــد متعــال بــرای ایشــان رحمــت و 

مغفــرت و بــرای خانــواده و بازماندگانــش بــه 

خصــوص جنــاب آقــای ســالکی، صبــر و 

اجــر مســئلت دارم.

آیتاهللعباسکعبی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

رحلت ناگهانی و تاثر آمیز محقق گران مایه 

و دانشــمند جوان و انقالبی حجت االســالم 

والمسلمین دکتر محمد حســین فرج نژاد و 

همســر مکرمــه و فرزنــدان ایشــان ثلمــه ای به 

حــوزه هــای علمیــه و جامعــه علمــی کشــور 

بــود کــه بــه ایــن ســادگی قابل جبران نیســت.

و  متواضــع  و  زاهــد  فرهیختــه ای  ایشــان 

ســخت کوش و خســتگی ناپذیــر بــود کــه 

بــا ســخنرانی های عالمانــه و تألیــف کتــب 

جدیــدی  فصــل  خــود  علمــی  مقــاالت  و 
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بــه روی محققــان می گشــود. او یــک جــوان 

تــراز انقــالب بــود کــه زندگــی اش مــی توانــد 

کــه  سرمشــقی بــرای هــزاران جوانــی باشــد 

نقــش  انقــالب  دوم  گام  در  می خواهنــد 

افســران جنــگ نــرم را ایفــا کننــد.

تمــام  بــه  را  تلــخ  حادثــه  ایــن  اینجانــب 

محققــان و اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه 

و  خانواده هــای داغدیده ایشــان  تســلیت 

عــرض می کنــم و علــو درجــات ایشــان را از 

خواســتارم. متعــال  خداونــد 

دکترمحمدهادیهمایون

نوبــت شــهادت اهل علوم انســانی اســالمی، 

خانوادگــی می رســد!

پنجشــنبه گذشــته بــا این کــه یکــی دو هفتــه 

قبــل هــم بــه قــم مشــرف شــده بــودم، بــه اتفاق 

دکتــر شهرســتانی دوبــاره بــه آنجــا رفتــم. ایــن 

آخریــن دیــدارم بــا آن شــهید بــزرگ بــود کــه در 

فاصلــه کمتــر از یــک هفتــه تــا شــنیدن خبــر 

بهت آور شهادتش اتفاق افتاد. در آن جلسه 

در  دیدارمــان  نخســتین  کــه  کــرد  یــادآوری 

دانشــگاه امــام صادق »علیه الســالم« بــوده، و 

مــن آن جلســه شــیرین و پربــار را بــه یــاد آوردم. 

در ایــن جلســه هــم فرصــت گــپ و گفــت 

بســیار شــیرین بــا عالــم بزرگــی دســت داد کــه 

با هنرمندی می توانســت نقش دانشــجویان 

پرسشــگر را بــازی کنــد تــا تــو را بــه حــرف آورد.

کــردن  اســالمی  امــکان  از  هــم  بــا  قــدری 

ادبیــات عملیــات روانــی گفتیــم و ســپس در 

ــوب  ــگاه زن در چارچ ــوع جای ــه موض ــا ب انته

یــک نــگاه عرفانــی در تمــدن نویــن اســالمی 

پرداختیــم. از مــن پرســید آیا تا کنــون این ایده 

را در جایــی نوشــته ای؟! و مــن شــاید طمــع 

داشــتم کــه آن را بــا هــم بنویســیم. آنقــدر از آن 

گفتگــو بــه وجــد آمــده بــودم کــه بی اختیــار در 

پایــان گفتــم دوبــاره هــم مــا را دعــوت کنیــد.

چــه  می دانســتم کــه آن نقــش زن را اینقــدر در 

زندگــی خودش، که سراســر دغدغــه و تالش 

بــود جــدی گرفتــه، و آن قــدر مفهــوم محــوری 

ــا  ــواده را در صحنــه عمــل پرورانــده کــه ت خان

چنــد روز دیگــر فرصــت پیــدا می کنــد بــا 

همــه آن هــا بــه شــهادت برســد. خــدا را شــکر 

کــه نوبــت شــهادت علــوم انســانی ها هــم 

رســید. چــه ســاده بــه ظاهــر و چــه پــر نشــیب 

و فــراز در حقیقــت! 

رب  رزق  بــه  خانوادگــی  مــا  شــهید  اولیــن 

رســید. 

حجتاالسالموالمسلمینعلیرضااعرافی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خبــر تلــخ و غم انگیــز درگذشــت فاضــل 

فرهیختــه  و  ارجمنــد  پژوهشــگر   ، گرانقــدر

محمدحســین  آقــای  مســتطاب  جنــاب 

اعضــای  همــراه  بــه  ثــراه(  نژاد)طــاب  فــرج 

خانــواده)ره( در ســانحه رانندگــی موجــب 

گردیــد.  تاســف 

و  اثرگــذار  ای  رســانه  و  علمــی  فعالیــت 

هدفمنــد ایشــان در حــوزه انقــالب اســالمی 

آن  یادگارهــای  جملــه  از  وی  اهــداف  و 

دانشــور متعهــد اســت کــه عنــد اهلل ماجــور 

خواهد بود. اینجانب ضمن عرض تسلیت 

بــه بازماندگان، دوســتان و همکاران آن فقید 

ســعید، از درگاه خداونــد متعــال برای ایشــان 

و  روح  و  غفــران  خانواده شــان،  اعضــای  و 

رضــوان ربوبــی و برای بازماندگان، ســالمتی و 

شــکیبایی مســئلت می نمایــم.

حجتاالسالموالمسلمیناحمدواعظی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خبــر غم انگیــز درگذشــت مبلــغ مجاهــد 

محمــد  آقــای  جنــاب  ارجمنــد  فاضــل  و 

ــر ســانحه تصــادف  ــژاد، در اث ــرج ن حســین ف

بــه همــراه فرزنــدان و همسرشــان باعــث تألــم 

و تأثــر گردیــد.

علمــی  خدمــات  و  جهــادی  فعالیــت 

فرهنگــی ایشــان کــه از جملــه پژوهشــگران 

ــر کشــور در عرصــه ســواد رســانه، فضــای  برت

مجــازی و نقــد فیلــم بودنــد به طــالب مرتبط 

ــا معاونــت فضــای مجــازی، هنــر و رســانه  ب

دفتــر تبلیغــات اســالمی در ســال هایی کــه 

بــه عنــوان عضو هیئــت مدیره انجمن ســواد 

رســانه و اســتاد سواد رسانه فعالیت داشتند 

در خاطــره خادمــان فرهنگــی ایــن نهــاد بــه 

یــادگار باقــی خواهــد مانــد. 

این جانــب درگذشــت ایشــان را بــه خانــواده، 

دوســتان، همــکاران و شــاگردان آن مرحــوم، 

تســلیت گفتــه و بــرای آن عزیــز ســفر کــرده 
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بــرای  و  درجــات  علــو  ایشــان  خانــواده  و 

بازمانــدگان و دوســتداران، صبــر و اجــر از 

درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی نمایــم.

حجتاالسالموالمسلمینمجتبیذوالنور

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

اســتاد  ســوزناک  گذشــت  در  و  ارتحــال   

انقالبــی، ارزشــی، دشمن شــناس و بصیــر 

دکتــر محمــد حســین فــرج نــژاد کــه به همــراه 

فرزنــد عزیــزش در ســانحه  همســر و ســه 

دلخــراش تصــادف بــه لقــاء معبــود شــتافت 

را بــه پیشــگاه حضــرت ولــی عصــر ارواحنــا 

ســربازان  همــه  و  الفــدائ  مقدمــه  لتــراب 

جبهــه انقــالب اســالمی تســلیت و تعزیــت 

می  نمایــم.   عــرض 

 بــی شــک، فقــدان ایــن روحانــی رزمنــده 

جهادگــر  و  خــالق،   ، مدبــر فرمانــده  و 

مجــازی،  نبــرد  عرصــه  خســتگی ناپذیر 

ثلمــه ای عمیــق در میــدان تقابــل بــا هجــوم 

ســهمگین سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی 

استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی 

اســت.

جبهــه  آشــفتگی  و  خشــم  بــه  توجــه  بــا   

دشــمن از فعالیت هــای موثــر و روشــنگرانه 

این دانشــمند پرتالش، بر مســئولین محترم 

دســتگاه های قضایــی و امنیتــی اســت کــه 

بــا حساســیت و دقــت الزم، علــل وقــوع ایــن 

ــار را بررســی نماینــد. حادثــه تلــخ و اســف ب

هم رزمــان،  دوســتان،  شــاگردان،  یقینــًا 

بــا  مرتبــط  و  هم افــزا  تشــکل های  و 

ایشــان،  انقالبــی  و  علمــی  فعالیت هــای 

پــر  را  بی ادعــا  ایــن مجاهــد  جــای خالــی 

خواهند کــرد و نتایــج و حاصــل زحمــات آن 

عزیــز را تعالــی و تکامــل خواهنــد بخشــید. 

اســالم،  شــهیدان  و  مجاهــدان  بــا  حشــر 

انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس و تعالــی 

درجاتــش را از پیشــگاه ربوبــی خواســتارم.

حجتاالسالموالمسلمینسیدعلی

هاشمیشاهرودی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خبــر در گذشــت اندوه بــار فاضــل گران قــدر 

و مجاهــد مرحــوم آقــای فــرج نــژاد و خانــواده 

در ســانحه تصــادف، قلب هــای مطلــق بــه 

جبهــه انقــالب اســالمی و حرکــت جهــادی 

در عرصــه دانــش، بینــش و پژوهــش را متالــم 

و جریحه دار نمود. این انســان وارســته، عالم 

و خــدوم ســال های متمــادی از عمــر خــود را 

در عرصــه گران بهــای، پژوهــش و تولیــد فکــر 

ــر و  ــال ظه ــته و در کم ــروف داش ــر مص و نظ

جانــب داری از مظاهــر فریبنــده دنیــا، رخ 

در نقــاب کشــید. ضمــن عــرض تســلیت 

ایــن ضایعــه بــه جامعــه علمــی و پژوهشــی، 

ــدان  ــرای آن فقیــد ســعید و همســر و فرزن ب

و  الهــی  رحمــت  و  غفــران  درگذشــته اش 

و  اجــر  و  صبــر  مصــاب،  خانــواده  بــرای 

بــرای جامعــه علمــی، نیســت و جبــران ایــن 

یــم. فقــدان مســئلت می دار

آیتاهللسیدمحمدسعیدی

رفقــا و دوســتان آقــای فــرج نــژاد بایــد بتواننــد 

ــرای نظــام و  ــار و تالشــی کــه ایشــان ب ــا رفت ب

انقــالب داشــتند، بــه جبــران ایــن حادثــه 

دلخــراش بپردازنــد، آن طــور کــه بــرای مــن 

از شــخصیت آقــای فــرج نــژاد نقــل کردنــد، 

ــدوارم  ــد و امی ــذار بودن ــر گ ــخصیتی تأثی ش

ــا ادامــه ایــن راه  راه ایشــان را ادامــه بدهنــد ت

باعــث آرامــش روح ایــن عزیــزان باشــد و ان 

شــاءهلل خداونــد بــه خانواده و رفقای ایشــان 

صبــر و اجــر بدهــد.

حجتاالسالموالمسلمینعلیمصباح

تــا جایــی کــه بــا دکتــر فــرج نــژاد در جلســات 

آشنا بودیم، ایشان را فردی بسیار مسؤولیت 

و  دیــن  حــوزه  در  دغدغه منــد  و  شــناس 

انقــالب شــناختیم. بــه تعبیــر درســت تری 

می توانم بگویم که دکتر محمدحسین فرج 

ــخیص  ــه تش ــه ای ک ــام وظیف ــرای انج ــژاد ب ن

مــی داد، ســر از پا نمی شــناخت. خداونــد ان 

شــاءهلل ایشــان را بــا اولیــاء خــودش محشــور 

کنــد و بــه مــا توفیــق بدهــد کــه بتوانیــم راه 

ــارغ  ــژاد ف ــرج ن ــای ف ــم. آق ایشــان را ادامــه دهی

التحصیل مؤسســه امام خمینی)ره( بودند 

و  یــس  تدر موضــوع  در  همکاری هایــی  و 
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تبلیغــات داشــتند و در جلســاتی کــه بــرای 

بررســی نیازهــای فکــری انقــالب، شــبهات و 

مســائلی کــه پیش می آمد، ایشــان پــای ثابت 

جلســات مــا بودنــد و همیشــه ایده هایــی نــو 

بــرای حــل ایــن مســائل داشــتند. هیــچ وقــت 

ــچ  ــود و هی ــی اش نب ــا زندگ ــودش ی ــران خ نگ

نمی خواســت.  خــودش  بــرای  را  چیــزی 

مرحــوم فــرج نــژاد همیشــه آمــاده بــود تــا زندگی 

و وقــت خــودش را بــرای اهــداف انقــالب و 

اســالم وقــف کنــد و حاضــر بــود همــه جــوره 

در ایــن راه فــداکاری کنــد.

آیتاهللسیدهاشمحسینیبوشهری

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خبــر تلــخ و غــم انگیــز درگذشــت فاضــل 

جهادی و زمان شــناس مرحوم مغفور استاد 

محمــد حســین فــرج نــژاد )رحمــة اهلل علیــه( 

بــه همــراه همســر و فرزندانــش در ســانحه 

بســیار  تألــم  و  تأســف  موجــب  تصــادف 

گردیــد.

آن مرحــوم بیــش از 20 ســال از فعــاالن عرصــه 

فرهنگــی بــه ویژه بحث های رســانه ای و نقد 

فیلــم در حــوزه انقــالب اســالمی بود.

بــه  تســلیت  عــرض  ضمــن  اینجانــب 

بازماندگان، شاگردان و همکاران آن مرحوم، 

از درگاه ایــزد منــان بــرای آنــان، غفــران الهــی و 

بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر جزیــل 

مســئلت می نمایــم.

حجتاالسالموالمسلمیندکتر

ابوالفضلساجدی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

ارتحــال جانســوز عزیــر ســفرکرده، پژوهشــگر 

بــه  انقالبــی دکتــر محمدحســین فرج نــژاد 

همــراه  همســر و ســه فرزندشــان در ســانحه 

رانندگــي در شــب عیــد قربــان، مــا را داغــدار 

بــا  و  کوشــا   ، بصیــر پژوهشــگري  او  کــرد. 

پشــتکار در عرصــه اي از دانــش دین و رســانه 

بــود کــه کمتــر کســي بــدان اهتمــام داشــت. 

ایشــان تحقیقــات خــود را بــا زمــان شناســي، 

اســطوره هاي  و  ســینما   ، هنــر حــوزه  بــه 

صهیونیســتي توســعه داد و آثار گران بهایي از 

ــت. ــادگار گذاش ــه ی ــود ب خ

عــروج مظلومانــه ایــن فرهیختــه پاکــدل را بــه 

شــاگردان، دوســتان، همــکاران و خانــواده 

آن فقیــد ســعید تســلیت گفتــه و از درگاه 

ــواده  ــراي ایشــان و اعضــاي خان ــي ب باریتعال

بــراي  و  اخــروي  عالیــه  درجــات  شــان، 

بازمانــدگان صبــر و ســالمت خواســتارم.

حجتاالسالموالمسلمین

سیدجمالالدینمیرمحّمدی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

محمدحســین  دکتــر  درگذشــت  خبــر 

فرج نــژاد نویســنده و پژوهشــگر انقالبــی و از 

اســاتید برجســته حــوزه رســانه و شــناخت 

صهیونیســم به همــراه خانــواده گرامــی اش در 

ــر گردیــد. ایــن  ســانحه تصــادف موجــب تأث

اســتاد برجســته حــوزه تالش هــای فراوانــی 

بــرای معرفــی صهیونیســم جهانــی انجــام 

یــادگار  بــه  خــود  از  گران بهایــی  آثــار  و  داد 

گذاشــت. اینجانــب ضمــن عرض تســلیت 

ایــن حادثــه غم انگیــز بــه حوزه هــای علمیــه، 

بازماندگان، شاگردان و همکاران آن مرحوم، 

از درگاه ایــزد منــان برای درگذشــتگان، غفران 

الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر جمیــل و اجــر 

جزیــل مســئلت می نمایــم.

حجتاالسالموالمسلمین

حامدکاشانی

بنــده طلبــه پــرکار مرحــوم جنــاب دکتــر فــرج 

افــراد  امــا  نزدیــک نمی شــناختم،  از  را  نــژاد 

متعــددی از دوســتان و آشــنایان بــه زحمات 

شــهادت  آثــارش  اهمیــت  و  خدمــات  و 

نهــاد  اگــر  اســت  تأســف  جــای  داده انــد، 

حــوزه، نخبــگان خــود را قــدر ندانــد و مــا 

نیــز صرفــا پیــام تســلیتی، صرفــا بــرای تســلی 

وجــدان خــود صــادر نماییــم.

خداونــد مرحــوم فــرج نــژاد و خانــواده اش را 

بــا مســلم بــن عقیــل علیــه الســالم کــه بیشــتر 

اعضــاء خانواده اش فدای حضرت حســین 

ســالم اهلل علیــه شــدند، محشــور فرمایــد و 

مــا را در قدرشناســی از امثــال او تــا در قیــد 
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حیاتنــد موفــق بــدارد.

ــوم  ــوا و ی ــوم مات ــدوا و ی ــوم ول ــم ی ــالم علیه س

یبعثــون حیــا

حجتاالسالموالمسلمین

مرتضیآقاتهرانی

انا هلل و انا الیه راجعون

و  محقــق  بــرادر  گونــه  شــهادت  رحلــت 

فضــای  و  رســانه  عرصــه  در  پژوهشــگر 

مجــازی را کــه شــب عیــد قربــان بــه قربانــگاه 

متفکریــن،  محققیــن،  همــه  بــه  رفــت، 

صهیونیزم ســتیزان و مجاهدین فی ســبیل 

اهلل تســلیت مــی گویــم. حادثــه دلخــراش 

ــد  ــا محم ــاب آق ــد جن ــرادر مجاه ــت ب رحل

حســین فــرج نــژاد و خانــواده محترمشــان، 

حــوزه انقالبــی مــا را چنــان بــه خــود مشــغول 

داشــته کــه انشــااهلل مــورد عنایــت خداونــد 

ــداه  ــا ف ــه اهلل ارواحن ــرت بقی ــال، و حض متع

خواهنــد بــود. از درگاه الهــی صبــر و اجــر بــر 

خواهانــم.  بازماندگانشــان 

حجتاالسالموالمسلمین

محمدرضاضمیری

انا هلل و انا الیه راجعون

جنــاب دکتــر محمــد حســین فــرج نــژاد بــه 

همــراه همســر وســه فرزنــدش در اثــر ســانحه 

رانندگــی درگذشــت و موجــب تأثــر وتأســف 

شــد. اینجانــب ایــن مصیبــت را بــه امــام 

زمــان عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف ومقام 

معظــم رهبــری وحوزه هــای علمیه تســلیت 

عــرض می کنــم. ایشــان از فضــالی جــوان 

تألیفــات  دارای  کــه  بودنــد  علمیــه  حــوزه 

ارزشــمند وفعــال درعرصــه رســانه بــود.

از خداونــد متعــال رحمت ومغفــرت الهی را 

بــرای ایشــان وخانــواده محتــرم اش مســئلت 

دارم وبــرای بازمانــدگان ودوســتان آن فقیــد 

صبــر واجــر وادامــه راه ایشــان را آرزومنــدم.

دکترحسنعباسی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

ارتحــال اســتاد انقالبی دکتر محمدحســین 

فرج  نژاد و همســر و ســه فرزندشان را تسلیت 

عــرض می کنیــم. خداونــد ایــن داغ بــزرگ را بر 

مــا آســان کند .

بــرادر مجاهــد و زاهــدی از میــان مــا رفــت 

کــه وجــودش وقــف مــردم، نظــام، والیــت و 

حــوزه علمیــه بــود کــه قــدرش را ســال ها بعــد 

خواهنــد شــناخت. عــروج شــهادت گونه و 

مظلومانــه اش را بــه امــام عصــر »عجــل اهلل 

تعالــی فرجــه الشــریف« تســلیت می گوییم.

ایشــان از جمله محققین و پژوهشــگران برتر 

کشــور در حوزه ی رســانه بودند و آثار فاخری 

هم چون »دین در ســینمای شــرق و غرب«، 

ســینما«،  صهیونیســتی  »اســطوره های 

»اقتصــاد صهیونیســتی«، »بازنمایــی دیــن 

و ســبک زندگــی در انیمیشــن«، »دســت 

انفــال« و مقــاالت بســیار  پنهــان«، »تکاثــر 

ارزشــمندی از خــود بــه یــادگار گذاشــتند. 

امیــد اســت خداونــد متعــال بــه برکــت ایــن 

، ایشــان را غریــق رحمت کــرده و در  اّیــام عزیــز

بهشــت بریــن جــای دهــد.

دکترمحمدعلیطالبی

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 

خانــواده گرامــی مرحوم دکتر محمدحســین 

فــرج نــژاد

سالم علیکم

دکتــر  مرحــوم  درگذشــت  غم بــار  ســانحه 

حســین فــرج نــژاد بــه همــراه همســر بزرگــوار 

ــر عمیــق  و فرزنــدان گرامی شــان موجــب تأث

گردیــد.

بــی شــک فقــدان ایــن جــوان فرزانــه کــه عمــر 

روشــنگری  مســیر  در  را  خویــش  شــریف 

اهــداف متعالــی انقــالب اســالمی و ترویــج 

فرهنــگ نورانــی اســالم نــاب گذرانــده بــود 

بــا  ســخت و جبران ناپذیــر اســت لیکــن 

قابل تحمــل  ســبحان  خــدای  عنایــت 

گردیــد. خواهــد 

 اینجانب ضمن عرض تسلیت صمیمانه 

بــه خانــواده محتــرم آن فقیــد ســعید و ســایر 

آن  بازمانــدگان و همچنیــن عالقه منــدان 

عزیــز ســفرکرده مزیــد غفــران الهــی را بــرای آن 

ســالک راه حــق مســئلت می نماییــم.



فصل هشتم

معرفی آثار
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نقشــی  انســان،  پیدایــش  ابتــدای  از  دیــن 

مهــم و تأثیــری ژرف در ســاحات مختلــف 

هنرمنــدان  اســت.  داشــته  آدمــی  زندگــی 

و  جامعــه  مــردم،  به تبــع  نیــز  ســینماگران  و 

گاه  یــخ، همــواره نگاه هــای دینــی را خــودآ تار

گاه بــه همــراه داشــته اند و نحــوه  یــا ناخــودآ

تکنیک هــای  از  اســتفاده  ســبک  روایــت، 

بــردی موســیقی  بصــری و صوتــی، نحــوه کار

و افکت هــای خــاص، چگونگــی اســتعمال 

یــه  زاو نحــوه سوژه ســازی،   ، ژانــر مؤلفه هــای 

، شــیوه پــردازش شــخصیت های  دیــد در فیلم بــرداری، فیلم نامــه، کادربنــدی، مونتــاژ

... بــر ســبک دین مــداری مخاطبــان و تعییــن چگونگــی مواجــه بــا عناصــر  در آثــار و

دینــی مؤثــر بوده انــد.

ورود بشــر بــه دوره مــدرن و کم توجهــی بــه دیــن، باعــث شــد بازگشــت بشــر بــه دیــن در 

ــا تحریــف و گمراهــی بســیاری همــراه شــود. از طــرف دیگــر رســانه  دوره پســامدرن، ب

در دنیــای جدیــد ادعــای رقابــت بــا دیــن دارد و می کوشــد جــای دیــن را بگیــرد و لــذا 

اصــل پژوهــش در ســینما از منظــر دینــی، اجمــاع نظــر گســترده ای را بــه وجــود آورده 

کادمیــک، دینــی و هنــری در پــی  اســت و طیفــی از تحقیقــات مهــم را در مجامــع آ

داشــته اســت، در ایــن پژوهــش تــالش شــده بــه بررســی مؤلفه هــای دینــی و شــبه 

 ، ــا نگاهــی جامــع از حیــث تکنیــک و ســاختار دینــی در ســینمای غــرب و شــرق ب

بررسی مؤلفه های دینی و شبه دینی در 
سینمای غرب و شرق

معرفی کتاب دین در سینمای شرق و غرب
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همچــون  مباحثــی  ســینما،  در  یهودیــت 

یهودیــت  عرفــان  و  کالم  اندیشــه،  یــخ،  تار

یخــی آن  یشــه های تار یــن بــا نظــر بــه ر امروز

مطــرح شــده اســت. در بخــش مســیحیت 

و  یــخ مســیحیت  تار بــه  ابتــدا نگاهــی  نیــز 

یــخ مقــدس ایــن مکتــب پرداختــه شــده و  تار

یــخ مقدس مســیحی  چنــد اثــر ســینمایی تار

ســپس  اســت.  شــده  نشســته  بحــث  بــه 

نگاهــی بــه الهیــات، کالم و عرفــان مســیحی 

شــاخص  فیلم هــای  برخــی  و  ســینما  در 

مرتبــط بــا هــر یــک داشــته شــده اســت. در 

ایــن نوشــته نحله هــای اصلــی مســیحی کــه 

امــروزه نیــز در ســینمای غــرب تأثیرگذارنــد 

خصوصــًا  گرفته انــد:  قــرار  تأمــل  مــورد 

و  یتنیســم  پیور پروتستانتیســم،  کاتولیســم، 

کابالیســم مســیحی و صهیونیســم مسیحی؛ 

لــذا آثــار شــاخصی از هرکــدام از ایــن مکاتــب 

در ایــن کتــاب مــورد نقدوتحلیــل قــرار گرفتــه 

اســت.

هنــد، چیــن، ژاپــن، کــره و هنگ کنــک، ســهم 

و  تولیــدات ســینمایی جهــان  از  به ســزایی 

آســیا را در اختیار دارند. این کشــورها، ســاالنه 

چندبرابــر تولیدات غربــی، فیلم و پویانمایی 

نیــز  بــزرگ مصرفــی  بــازار  و  تولیــد می کننــد 

بــه شــمار می رونــد؛  تولیــدات غربــی  بــرای 

لــذا کشــورهای غربــی نیــز در بــاب اســاطیر و 

آیین هــای شــرقی، تولیــدات مهمــی دارنــد که 

برخــی از مهم تریــن نمونه هــا، در بخــش دوم 

بینــی قــرار گرفتــه اســت. کتــاب مــورد باز

آییــن  بیشــتر  قــوام  و  قدمــت  به دلیــل 

و  شــریعت  بیشــتر  غنــای  و  هندوئیســم 

عرفــان و فلســفه هنــدی، بررســی تعامــالت 

ســایر  بــر  مقــدم  را  ســینما  و  هندوئیســم 

یبایی شناســی، مدیریــت و حکمــت هنــر و رســانه پرداختــه شــود؛ همچنیــن  فــن و ز

محققــان ایــن اثــر کوشــیده اند کــه در تحلیــل و نقــد فیلم هــا و انیمیشــن های مطــرح 

شــده، از روش هایــی اســتفاده کننــد کــه از یک جانبه گرایــی و توجــه صــرف بــه فــرم، 

یــت، فلســفه و  فاصلــه بگیرنــد و نگاهــی دقیق تــر و جامع تــر بــه فــرم، محتــوا، مدیر

فرهنــگ محیــط تولیــد اثــر داشــته باشــند، تــا تحلیل هــای ارائــه شــده، قرابت بیشــتری 

بــا واقعیت هــای موجــود و حقیقــت اثــر هنــری داشــته باشــد.

 ، بیــن مفاهیــم، عناصــر تعامــل  تــا در حــد ممکــن،  تــالش شــده  کتــاب  ایــن  در 

مؤلفه هــای دینــی و شــبه دینی بــا ســینما تحلیــل و بررســی شــود؛ البتــه در کشــورهایی 

کــه بازمانــدۀ تمدن هــای بــزرگ دینــی شــرق و غــرب جهــان هســتند و ســینمای فعالــی 

نیــز دارنــد. ایــن پــروژه می توانــد مقدمــه ای بــر چگونگــی نحــوه تصویرســازی و دراماتیزه 

کــردن مفاهیــم و مؤلفه هــای دیــن مبیــن اســالم در ســینمای آرمانــی اســالمی باشــد. در 

ایــن تحلیــل و بررســی در هــر بخــش ابتــدا عناصر بنیادیــن و رویین هرکــدام از آیین ها 

و مکاتــب غربــی و شــرقی مــورد دقــت و بازخوانــی مختصــری قــرار گرفتــه و ســپس بــا 

ذکــر نمونه هایــی از آثــار ســینمایی، شــیوه تصویرســازی ســینمایی از ایــن عناصــر و 

مؤلفه هــا، بیــان شــود. در ایــن اثــر تــالش شــده صرفــًا بــه تصویرســازی های ســطحی و 

نمادیــن اکتفــا نشــود و برخــی درام پردازی هــا و ســبک ها و ژانرهــای ســینمایی متأثــر از 

دیــن، نیــز مــورد تأمــل قــرار داده شــود.

بــرای فصــل ابتدایــی ضرورت هــا و اهــداف خــاص ایــن تحقیــق بیــان شــده، ســپس 

یــف دیــن و مکاتــب و آیین هــای شــبه دینی،  برخــی مفاهیــم بنیادیــن، ماننــد تعر

تعریــف امــر دینــی و امــر قدســی از منظــر جامعه شناســان مــدرن، ســنت گرایان و ســایر 

متفکــران، شــیوه برخــورد ســینما بــا امــر دینــی و قدســی، نــگاه قــرآن بــه مســیحیت و 

یهودیــت، مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه اســت.

در نقدهــا و تحلیل هــا و تفاســیر فیلم شناســی در ایــن کتــاب، بیشــتر از ســه روش 

»تحلیــل نشانه شناســی جــان فیســک«، »تحلیل روایت عمیــق یوســف زاده« و »روش 

تحلیــل فنــی - حکمــی« اســتفاده شــده تــا بتــوان تمــام عناصــر یــک اثــر ســینمایی 

یبایی شناســی«، »فرهنــگ زمینــه«، »فلســفه  «، »ز دینــی را اعــم از »فــروم و ســاختار

یــع و پخــش« و »وجــوه  یــت تولیــد و توز و حکمت هــای نهفتــه«، »صنعــت و مدیر

رســانه ای - ارتباطــی و مدیریــت پیــام« بهتــر اســتدراک شــود.

در شــروع فصل دوم که شــامل مســیحیت و یهودیت و فرقه های وابســته بدان، مانند: 

کابالیســم یهــودی و مســیحی و مســیحیت صهیونیســتی و عرفــان مســیحی اســت، 

در ابتــدا مقدمــه ای کلــی آمــده و ســپس پیرامــون بسترشناســی ســینمای مســیحی و 

ــا و آمریکاســت، بحثــی کوتــاه ارائــه شــده، ســپس  پ یهــودی کــه غــرب معاصــر در ارو

ــت. در بخــش  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــز موردتوج ــدرن نی ــای م ــه های دنی ــا و اندیش زمینه ه
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ایــن  بــه  نیــل  بــرای  و  شــده  آورده  مکاتــب 

یــخ باســتانی  مقصــود بــه ترتیــب اســاطیر و تار

وجــود  وحــدت  خدایــان،  هنــد،  میانــه  و 

خــاص هنــدی، آخرالزمــان هندویــی، کتــب 

یابــی  ، مــورد ارز مقــدس و مقدســین هنــدو

قــرار گرفتــه و نمونه هایــی از ایــن عناصــر در 

اســت. شــده  آورده  هنــد  ســینمای 

در مجمــوع از مباحــث ایــن بخــش می تــوان 

چنیــن نتیجــه گرفــت کــه ســینمای هنــد، 

تأثیــر حکمــت هنــر هنــد  چنــدان تحــت 

قــرن  آســتانۀ  در  اکنــون  و  نیســت  باســتان 

بیســت ویکم بــه ســینمایی ســکوالر و عرفــی 

کــه گاهــی هــم اشــاراتی دینــی و ملــی دارد، 

بــدل شــده اســت. همچنیــن در ایــن بخــش 

بــا تاکیــد بــه آثــار شــاخصی چــون »اســم مــن 

ــا  ــن« و »جوده ــدای م ــت« و »آه! خ ــان اس خ

جدیــد  فیلم هــای  از  بســیاری  و   » اکبــر

ســینمای هنــد اشــاره شــده اســت.

هندوئیســم  تعامــل  دربــاره  بحــث  از  پــس 

بــا ســینما  آن  و ســینما، بودیســم و تعامــل 

گرفتــه  قــرار  مباحثــه  مــورد  کتــاب  ایــن  در 

تنگاتنگــی  ارتبــاط  بودیســم  چراکــه  اســت 

آییــن،  آن  از  اصالتــًا  و  دارد  هندوئیســم  بــا 

منشــعب شــده اســت. البتــه بودیســم هرکجا 

کــه وارد شــده اســت، رنگ وبــوی ســنت های 

از  امــا  گرفتــه اســت.  نیــز  را  آنجــا  قدیمی تــر 

انشــعابات متأخــر بودیســم، بودیســم تبتــی 

کــه در  یــا الماییســم، مهم تریــن مــورد اســت 

مرزهــای شــمال غــرب چیــن و مغولســتان 

ســینمای  کتــاب  ایــن  در  اســت.  پراکنــده 

مروج بودیســم تبتی بررســی شــده و همچنین 

چنــد مســتند تولیــد شــبکه بی.بی.ســی و 

نحــوه بازنمایی هــای آن از بودیســم و اســالم 

نیــز مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

ســنت دینــی قدیــم چینیــان بــا رنــگ و بــوی تائوئیســم و حکومــت داری و اخــالق 

کنفســیوس، در کنــار بــودا، دیــن اصلــی مردمــان چیــن، تایــوان و هنگ کنــگ اســت. 

یافــت و از قــرن چهــارم، تحــت تأثیــر هنرهــای  ئــی بــه چیــن راه ر بــودا از قــرن یــک میال

رزمــی بودایــی و معابــدی چــون شــائولین در سراســر چیــن رواج یافــت و بــا مکاتــب 

یــژه ای از  ســنتی چینــی تائــو و کنفســیوس مخلــوط شــد؛ لــذا ســینمای چیــن نــوع و

ســینمای بودایــی - تائویــی اســت کــه ســنن حکمرانــی واخــالق کنفسیوســی نیــز 

بی بهــره نیســت. برخــی فیلم هــای شــاخص ســینمای چیــن در ایــن کتــاب مــورد 

نقدوتحلیــل قــرار گرفتــه شــده تــا چگونگــی تصویرســازی از عرفــان و فلســفه تائویــی 

ــرای مخاطبــان مســجل شــود. ق و سیاســت کنفسیوســی ب - بودایــی و فلســفه اخــال

ســنت قدیمــی مــردم ژاپــن، آییــن تقدیــس خورشــید و فرزنــد خورشــید اســت. تقدیــس 

امپراتــور از قدیــم در بیــن ژاپنی هــا وجــود داشــته اســت و نســل بــه نســل او را بــه فرزنــد 

خورشــید می رســانند. بودیســم و مکاتــب چینــی نیــز در ژاپــن نفــوذ کرده انــد و ذن 

بــه  اشــاراتی  ژاپــن،  ســینمای  دارد.  کشــور  ایــن  در  یــادی  ز طرفــداران  نیــز  بودیســم 

ســنت های تائویــی و بودایــی و شــینتویی دارد؛ همچنیــن، ســنت های ســامورایی 

در برخــی فیلم هــای ژاپنــی متأثــر از آییــن شــینتو و رســم جوانمــردان باســتانی ژاپــن و 

مکتب بوشــیدو اســت. البته بخش اعظمی از ســینمای ژاپن متأثر از آمریکا و غرب 

یــرا فرهنــگ و هنــر ژاپــن، پــس از جنــگ جهانــی دوم کــه ژاپــن تســلیم آمریــکا و  اســت؛ ز

ــادی شــده اســت. ی ــه ز متفقیــن شــد، دســتخوش تحــوالت غرب گرایان

در مجمــوع می تــوان گفــت تولیــدات اشــتراکی شــرق و غــرب در ســینما و انیمیشــن، 

گاهــی برخــی غربی هــا در  البتــه  بــه ســود تفکــر غربــی تمــام شــده اســت.  غالبــًا 

فیلم هایــی چــون »بــودای کوچــک« بــا قرائــت خــاص مســیحی - غربــی متأثــر از 

ــز بیــن ایــن نگاه هــا،  ــد. تمای ــه ترویــج آیین هــا و مکاتــب شــرقی پرداخته ان بودیســم، ب

کتــاب تــالش شــده بــا انصــاف و رعایــت  کــه در ایــن  کار بســیار ســختی اســت 

روش شناســی متناســب تحلیــل و نقــد، بــدان دســت یابــد.*

	 
بیشــتر  کتــاب،  ایــن  در  فیلم شناســی  تفاســیر  و  تحلیل هــا  و  نقدهــا  در 

روایــت  »تحلیــل  فیســک«،  جــان  نشانه شناســی  »تحلیــل  روش  ســه  از 

عمیــق یوســف زاده« و »روش تحلیــل فنــی - حکمــی« اســتفاده شــده تــا 

 ،» ــر ســینمایی دینــی را اعــم از »فــروم و ســاختار بتــوان تمــام عناصــر یــک اث

نهفتــه«،  حکمت هــای  و  »فلســفه  زمینــه«،  »فرهنــگ  »زیبایی شناســی«، 

»صنعــت و مدیریــت تولیــد و توزیــع و پخــش« و »وجــوه رســانه ای - ارتباطی و 

ک شــود. مدیریــت پیــام« بهتــر اســتدرا
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، همیشــه بر اندیشــه ای خاص  ســینما و هنر

اســتوارند. هــر اثــر هنــری، گویــای نــوع نــگاه 

هســتی  بــه  وی  دیــد  یــه  زاو و  خــود  خالــق 

گاه  اســت. بــر هنرمنــد متعهــد و مخاطــب آ

یــخ و  فــرض اســت کــه بــا تعمــق و تدبــر در تار

، نگاهــی دقیق تــر بــه آثــار هنــری  فلســفه هنــر

داشــته باشــد و رازهای آن آثار را کشــف کرده 

و محتــوای آن را نیــز مــد نظــر داشــته باشــد. 

جــب  مــو  عمیــق،  تفکــر  و  ســرزدایی  ایــن 

بینــش افزایــی شــده و انتخــاب مخاطبــان 

آثــار هنــری را بصیــرت مندانــه خواهــد کــرد و 

گاهانــه و انســانی تر  اثــر بخشــی اثــر هنــری را آ

قــدر  کــه  اســت  حالــت  ایــن  در  می کنــد. 

آثــار  و  دانســته شــده  گوهریــن،  آثــار هنــری 

ــوا دور افکنــده خواهنــد شــد و کل  بــی محت

جامعــه هنــری و اجتمــاع انســانی بــه فــالح و 

می شــود. نزدیک تــر  رســتگاری 

درخواســت  کــه  اســت  وضعــی  چنیــن  در 

آثــار ارزشــمند هنــری نیــز بیشــتر می شــوند 

هنرمنــد  و  جامعــه  اصــالح  خودبه خــود  و 

صــورت می گیــرد؛ پــس رمــز صــالح اجتمــاع 

و هنرمنــد، درک دقیــق محتــوای آثــار هنــری 

و ســینمایی اســت.

بــه  هنرمنــد  نــگاه  گوینــد،  کــه  چنــان  اگــر 

پــس  اســت،   ظریف تــر  و  دقیق تــر  اطــراف 

هــر هنرمنــدی، یــک منتقــد قــوی نیــز بایــد 

باشــد، یعنــی دارای قــدرت درک محتوایــی 

آثــار دیگــران باشــد؛ و ایــن قــدرت بــه دســت 

نمی آیــد مگــر بــا معرفــت و شــناخت عمیــق 

یخی و فلســفی  و دینی و سیاســی. دراین  تار

میــان، فهــم زمانــه و زمینه هــای اســتراتژیک 

ــر هنــری نیــز بســیار مهــم اســت. خلــق اث

واقعیــت  متأســفانه  کــه  اکنــون،  زمانــه  در 

گلوگاه هــای مهــم تولیــد  بــر بســیاری از  گــروان و صهیونیــان،  کــه دنیا ایــن اســت 

ــار ســینمایی و هنــری غــرب مســلطندو تأثیــر بــه ســزایی در هالیــوود و انتشــارات  آث

پــا دارنــد و افــکار اســتثماری خویــش را در بســیاری از  یــکا و ارو فرهنگــی هنــری آمر

محصــوالت فرهنگــی و هنــری اشــراب کــرده انــد، وظیفــه  هنرمنــدان و منتقــدان دو 

می شــود. چنــدان 

، اگــر در عرصــه کشــف و نقــد دقیــق آثــار  حتــی مخاطبــان عمومــی ســینما و هنــر نیــز

گاهانــه تــری از آنهــا خواهنــد داشــت و مصــداق  هنــری فعــال شــوند، فهــم آزادانه تــر و آ

آیــه مبارکــه »َفاْنُظــر ِالــی َطعاِمــک« خواهنــد شــد؛ کــه بــا نــگاه بــه طعــاِم روح خویــش، 

مواظبنــد مســموم نشــوند و غذاهــای مقــوی را انتخــاب کننــد تــا اســتحکام وجــودی 

بیشــتری بیابنــد. بــا تأمــل ورزی و شــناخت دقیــق مکاتــب و تفکــرات متعــددی کــه 

یــخ نفــوذ صهیونیســت ها  در غــرب اثــر گذارنــد و همچنیــن بــا دقــت در ایده هــا و تار

در جامعــه غربــی و نحــوه تأثیرگــذاری آنهــا در هنــر وســینما، ایــن درک هنــری عمیــق 

می شــود و دو فایــده اساســی بــرای ســینما و هنــر کشــورمان خواهــد داشــت: بــه 

مخاطــب آثــار هنــری کمــک می کنــد کــه کمتــر اســیر راهبردهــای پیچیــده بنــی 

یــزان و منتقــدان و هنرمنــدان کمــک می کنــد کــه بــا  صهیــون شــوند و  بــه برنامــه ر

شــناخت اســتراتژی های حاکــم بــر عرصــه هنــر غــرب، در دام آنهــا نیفتنــد و بــه 

ــر ــذاری هن ــه تأثیرگ ــا دامن ــد ت ــران بیفتن ــر ای ــینما و هن ــتراتژیک« س ــی اس ــر »طراح  فک

ایرانــی- اســالمی را افــزون کننــد و در تعامــل بــا ســایر کشــورهای مســلمان و مســیحی 

حســاب شــده عمــل کننــد و جبهــه مســتحکمی در برابــر  نفــوذ فرهنــگ غــرب در 

کشــورهای دیگــر بــاز کننــد و حتــی در میــان مــدت تأثیرگــذاری بیشــتری بــر غربیــان 

و مخاطبــان آثــار صهیونیســتی نیــز داشــته باشــند. ایــن، از آرزوهــای جامعــه هنــری 

 ، یــزی مدونــی بــه منــواِل مذکور ماســت کــه تحققــش چنــدان دور نیســت، اگــر برنامــه ر

داشــته باشــیم.

ــه  ــه، ب ــل و حوصل ــا تأم ــه ب ــی ک ــار مکتوب ــه آث ــت ب ــی اس ــاز مبرم ــه نی ــت ک ــن روس از ای

بررســی بــن مایه هــا و اســاطیر و راهبردهــا و زمینه هــای هنــر غــرب پرداختــه انــد. 

کتــاب  »اســطوره های صهیونیســتی ســینما« ســعی کــرده کــه قدمــی هرچنــد کوچــک 

در ایــن مســیر بــردارد. البتــه پــر واضــح اســت که ســینمای هالیــوود -کــه تأثیرگذارترین 

ســینمای جهــان اســت- بــه دلیــل گســتره تأثیرپذیــری از نفــوذ صهیونیســم مســیحی 

یخــی و فلســفی و  و یهــودی بــر آن، بیشــتر محتــاج تحلیــل و بررســی محتوایــی و تار

راهبــردی و دیــن شــناختی می باشــد.

ایــن کتــاب کوشــیده اســت جرقه هایــی در این مســیر برافــروزد تا به لطف هوشــمندی 

و پیگیــری مخاطبــان ارجمنــدش، مایــه ای بــرای رصــد بهتــر هنر وســینما و تبلیغات 

صهیونیــان در جهــان باشــد. همچنیــن می توانــد ســعی کــرده کــه بــر غنــای ادبیــات 
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هنــوز  کتــاب،  نویســنده  عقیــده  بــه  اینکــه 

مطالــب نگفتــه در ایــن بــاب باقــی اســت 

کــه بایــد بــه قلــم بیایــد؛ گرچــه نویســنده در 

مقــاالت و تــک نگاره هــای ســینمایی خــود، 

برخــی از آن مطالــب را آورده اســت.

ایــن کتــاب می توانــد مقدمــه ای باشــد بــر یک 

و  بــرای شــناخت  راهبــردی  و  طــرح جامــع 

تحلیل هنر وســینمای مســلط بر کشــورهای 

غــرب کــه در آن طــرح، عــالوه بــر شــناخت 

صهیونیســتی  مایه هــای  بــن  و  اســاطیر 

یخــی و هرمنوتیــک و  بایــد تحلیل هــای تار

اســتراتژیک و شــناخت عوامــل ســینما بــه 

طــور کامــل و جامــع در چندیــن مجلــد، مورد 

ــزان  ی ــه ر ــه برنام ــد و ب ــرار گیرن ــق ق کاوش عمی

و مدیــران و هنرمنــدان و عمــوم مــردم ارائــه 

. شــود. بــه امیــد آن روز

توضیحفصولکتاب

واژه شناســی  بــه  اول  بخــش   ، اثــر ایــن  در 

کشــف  اســطوره و اصطــالح شناســی آن و 

یخــی اســطوره از منظــر حکمــای  معنــای تار

مســلمان پرداختــه شــده اســت. واژه شناســی 

ایــن کلمــه بــا توجــه بــه زبان هــای فارســی، 

عربــی، انگلیســی، اوســتایی، التیــن و یونانــی 

اصطالح شناســی  در  اســت.  شــده  انجــام 

اصطالحــی  معنــای  پیچیدگــی  اســطوره، 

و  مکاتــب  تعــدد  بــه  توجــه  بــا  اســطوره 

اســطوره«  »اصطــالح  از  کــه  اندیشــمندانی 

اســت.  شــده  بررســی  کرده انــد،  اســتفاده 

ســپس برخــی از مهم تریــن معانی اصطالحی 

اندیشــمندان مطــرح، بیشــتر مــورد تأمــل قــرار 

نویســنده  بعــد،  قســمت  در  اســت.  گرفتــه 

یچــه ای نــو بــه اصطالح شناســی  کوشــیده در

تحلیــل محتوایــی ســینما و هنــر غــرب در ایران اســالمی بیفزاید و در کشــف و خنثی 

ــا  ســازی و رهبردهــا و اســتراتژی های فرهنگــی صهیونیســم بیــن الملــل قدمبــردارد ت

توان دفاع و هجوم هنر وســینمای کشــورمان را در این نبرد نرم و جنگ ســایبرنتیک، 

باال ببــرد.

، همچنیــن می توانــد باعــث شــود کــه تحلیــل عمیق تــری از ســینمای  مطالعــه ایــن اثــر

کــه رو بــه ســوی  غــرب بــه دســت آیــد و برخــی آثــار هنــری مســلمانان و ایرانیــان 

بن مایه هــا و اســاطیر »یهــودی- مســیحی- صهیونــی« دارنــد، تغییــر جهــت دهنــد 

و بــا دقــت و وســواس بیشــتری بــه ســوژه ها و موضوعــات حســاس بپردازنــد. بــرای 

مخاطبــان عمومــی نیــز مطالعــه دقیــق ایــن اثــر شــاید بــی فایــده نباشــد، تــا بــا بینــش 

افزایــی و حساســیت هوشــمندانه، بــه تماشــای آثــار مکتــوب و ســینمایی غــرب 

گاهانه خــود را افزون کنند  گاه کــم کننــد و تأثیرپذیری آ بنشــینند و  از تأثیــرات ناخــودآ

و برخــی پرده هــای غفلــت را کنــار زننــد. در مجمــوع ایــن اثــر امیــد دارد کــه در مســیر 

درک بهتــر اجتمــاع از هنــر وســینما، قدمــی هــر چنــد کوچــک برداشــته باشــد.

سیرتدوینوتألیفکتاب

ــر در  ــال اخی ــن س ــرب، در چندی ــاخص غ ــینمایی ش ــار س ــی آث ــد گروه ــه و نق مطالع

ــم  ــه ق ــوزه علمی ــانه ای ح ــن رس ــی از محققی ــه جمع ــی، ک ــهید آوین ــی ش ــروه فرهنگ گ

و دانشــگاه باقرالعلــوم )علیــه الســالم( و موسســه امــام خمینــی )رحمــه اهلل علیــه( 

و مرکــز پژوهش هــای اســالمی صداوســیما را شــامل می شــد،  انگیــزه اولیــه ایــن کار 

را در نویســنده بــه وجــود آورد. بــا پیشــنهاد نویســنده و همیــاری مســئولین دلســوز 

ــر و اندیشــه مرکــز پژ وهــش هــای اســالمی صــدا وســیما«، طــی ســال های  ــه هن »خان

1386 تــا 1388 مجموعــه مقــاالت »اســطوره های صهیونیســتی« در نــه شــماره پیاپــی 

نشــریه »رواق هنــر و اندیشــه« بــه چــاپ رســید. پــس از آن، قســمتی از همیــن مطالــب 

، تحــت نظــارت چنــد تــن از اســاتید محتــرم،  ــا افــزودن بخش هــای تکمیلــی دیگــر ب

ل«، کتــاب حاضــر را بــه وجــود آورد  بــا ویراســت جدیــدی از »موسســه فرهنگــی هــال

کــه بــه صــورت مشــترک توســط »نشــر مرکــز پژ وهــش هــای اســالمی صــدا وســیما« و 

ل« در بهــار 1388 چــاپ اول آن بــه جامعــه کتــاب خوانــان فارســی  »انتشــارات هــال

زبــان، تقدیــم شــد.

قابــل ذکــر اســت کــه برخــی بخش هــای مهــم از مجموعــه مقــاالت، ماننــد توضیحاتــی 

یتنیســم در مقاالت بــود، در کتاب نیامدند  یخچــه پروتستانتیســم و پیور کــه دربــاره تار

یــم بــا افــزودن آن مطالــب در چــاپ بعــدی بــر غنــای محتوایــی کتــاب  کــه امیدوار

افــزوده شــود. همچنیــن امیــد اســت کــه وعده نویســنده در تکمیل »اســاطیر صهیونی 

ســینما« تحقــق پذیــرد و شــاهد ویراســت کامل تــری از ایــن کتــاب باشــیم. عــالوه بــر 
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اســطوره از منظــر حکمــًا و اندیشــه اســالمی 

بگشــاید و از بحــر بیکــران فلســفه و حکمت 

در  و  نوشــیده  قطــره ای  اســالمی،  عرفــان  و 

نــگاه مــادی  انتقــادی،  و  نگاهــی تطبیقــی 

یــخ و اندیشــه  و یــک جانبــه غریبــان بــه تار

از  بخــش  ایــن  دهــد.  قــرار  بررســی  مــورد  را 

یخ  ابداعاتــی در تقســیم بندی جدیــدی از تار

برخــوردار اســت و بــا نقــد و اصالح دلســوزان، 

می توانــد هم چــون نســیمی بــه ســوی تولیــد 

یــدن  علــم بــر مبنــای حکمــت اســالمی وز

گرفتــه و جامعــه دانشــگاهی مــا را از تعلبــات 

بــه  و  داده  فاصلــه  غربگرایــی  و  مدرنیتــه 

ســمت تولیــد علــم بومــی رهنمــون شــود؛ و 

ــش  ــمندان، جوش ــوزانه اندیش ــای دلس نقده

مبدعانــه دیگــر متفکــران را ســبب خواهــد 

شد. در بخش دوم، نویسنده کوشیده است 

یــخ ســینمای غــرب و  بــا نیم نگاهــی بــه تار

هالیــوود و بــا توجــه بــه منابــع متعــددی کــه 

دربــاره نفــوذ صهیونیســم یهــودی بــر هنــر و 

سینمای غرب نگاشته شده است، تبیینی 

بــر ســینما«  از »نفــوذ صهیونیــان  مختصــر 

داشــته باشــد. همچنیــن نفــوذ البــی پرقــدرت 

کنــار  در  مســیحی  صهیونیســت های 

ــکا  ــر آمری ــرا و صهیونیســت ب ــان ماده گ یهودی

و ســینمای هالیــوود نیــز مدنظــر قــرار گرفتــه 

اســت. در ایــن بــاره کمتــر در منابــع مکتــوب 

ــه  ــم؛ گرچ ــته هایی بوده ای ــاهد نوش ــی ش فارس

»تل اوانجلیســم«  نفــوذ  خطــر  محققــان، 

و  تلویزیونــی  و  اینترنتــی  رســانه های  بــر 

ماهــواره ای و دیجیتالــی صهیونیســت های 

مســیحی )اوانجلیســت ها( بصــورت کلــی 

ــه،  ــوان نمون ــد. به عن ــزد کرده ان ــل گوش و مجم

و  یــخ  تار دربــاره  بیشــتر  توضیحــی  شــاهد 

فعالیت هــای چشــم گیر T.B.N و C.B.N در ایــن اثــر هســتیم. هم چنیــن اشــاره ای بــه 

گــون و ســیا بــر هالیــوود شــده اســت. یــکا و پنتا نفــوذ دولــت امر

ــود در  ــن خ ــا مخالفی ــا ب ــدی صهیونیت ه ــن و ج ــورد خش ــش، برخ ــن بخ ــه ای در ادام

غــرب مــورد بحــث قــرار گرفتــه و ســپس دربــاره پیونــده اســطوره و ســینما و راز جهانــی 

شــدن اســطوره های صهیونیســتی توضیحاتــی بیــان شــده اســت.

در پایــان ایــن بخــش، بــا توجــه بــه کتــاب پــر تیراژه »ســفر نویســنده« ســاختار فیلم های 

اســطوره ای در هالییــود مــورد بررســی قرار گرفته اســت.

ــار  ــه برخــی »اســطوره های صهیونیســتی« پرداختــه اســت و آث بخــش ســوم کتــاب، ب

، در ذیــل هــر کــدام از آنهــا مــورد نقــد و تحلیــل  ســینمایی متناظــر آن اســاطیر نیــز

محتوایــی قــرار گرفته انــد. بــا مطالعــه دقیــق این بخــش، رمزگشــایی قابل توجه و نســبتًا 

جدیــدی بــرای مخاطبیــن فارســی زبان از آثــار شــاخصی کــه در ایــن ســال ها، ذهــن و 

دل جوانــان ایــن مــرز و بــوم را بــه خــود معطــوف کرده انــد، می شــود.

آثــاری چــون ســه گانه ماتریکــس و پویانمــای نــه قســمتی اینماتریکــس، کتــاب هفــت 

قســمتی هری پاتــر کــه بــا تیــراژ حــدود چهارصــد میلیــون در جهــان به وفــور تبلیــغ شــده 

ــار اســطوره ای هالیــوود  ــاب حلقه هــا کــه یکــی از پرفروش تریــن آث اســت، ســه گانه ارب

می باشــد، مجموعــه فیلم هــای پســر جهنمی، طالــع نحس، مصائب مســیح، آخرین 

، فرارجوجــه ای،  ، فهرســت شــنیدلر وسوســه مســیح، ژانــدارک، ده فرمــان، پرنــس مصــر

، جواهــری در قصــر )یانگــوم بــزرگ(، چــه آرزوهایــی  حــس ششــم، آرماگــدون، جن گیــر

کــه می آینــد، هفــت ســال در تبــت، کنســتانتین، مــرد عنکبوتــی، هــوش مصنوعــی، 

ســریال »ای کی یوســان«، بــودای کوچــک، سمســارا، کونــدون، کتــاب آفرینش، الرســاله 

محمــد رســول اهلل، ســلیمان و ملکــه صبــا، لوتــر و . ...

همانگونــه کــه پیشــگفتار نویســنده بــر می آیــد، اســطوره های صهیونیســتی ســینما، 

بیــش از ایــن مــواردی اســت کــه در ایــن کتــاب بدان هــا پرداختــه شــده اســت و نیــاز 

	 
کــه تحلیــل عمیق تــری از  ، همچنیــن می توانــد باعــث شــود  مطالعــه ایــن اثــر

کــه  ســینمای غــرب بــه دســت آیــد و برخــی آثــار هنــری مســلمانان و ایرانیــان 

ــد،  ــی« دارن ــیحی- صهیون ــودی- مس ــاطیر »یه ــا و اس ــوی بن مایه ه ــه س رو ب

تغییــر جهــت دهنــد و بــا دقــت و وســواس بیشــتری بــه ســوژه ها و موضوعــات 

حســاس بپردازنــد. بــرای مخاطبــان عمومــی نیــز مطالعــه دقیــق ایــن اثــر 

شــاید بــی فایــده نباشــد، تــا بــا بینــش افزایــی و حساســیت هوشــمندانه، بــه 

گاه  تماشــای آثــار مکتــوب و ســینمایی غــرب بنشــینند و  از تأثیــرات ناخــودآ

کننــد و برخــی پرده هــای  گاهانــه خــود را افــزون  آ کننــد و تأثیرپذیــری  کــم 

ــر  کــه در مســیر درک بهت ــر امیــد دارد  ــار زننــد. در مجمــوع ایــن اث کن غفلــت را 

اجتمــاع از هنــر وســینما، قدمــی هــر چنــد کوچــک برداشــته باشــد.
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توجــه بــه منابــع اصیــل یهــودی و مســیحی 

تضعیــف  و  اســت  قــرار  مداقــه  مــورد  نیــز 

و  و شــرگرایی  از مدرنیتــه  پــس  نقــش خــدا 

بــه  غــرب  معاصــر  هنــر  در  شــیطان گرایی 

مبانــی  و  اســت  شــده  موشــکافی  دقــت 

و  شــیطان گروی  یــخ  تار و  فکــری  و  کالمــی 

ارتبــاط شیطان پرســتان و کلیســای شــیطان 

یــکا مــورد  ــر امر و صهیونیســت های حاکــم ب

گرفتــه اســت و در ادامــه برخــی  توجــه قــرار 

یــا  مســتقیم  کــه  ســینمایی  مطــرح  آثــار  از 

غیــر مســتقیم بــه ترویــج و تثبیــت فرقه هــای 

جعلــی و ادیــان جدیــد شــرگرا و شــیطان گرا و 

شــده اند. تحلیــل  پرداخته انــد،  شــرق گرا 

در بخــش نــگاِه غــرب جدیــد بــه مقولــه وحــی 

و پیامبــری، بــا بررســی آثــار مهمــی از یهودیــان 

بــا تقریــر  و مســیحیان هالیــوودی و اســالم 

اســت.  کــرده  پیــدا  ادامــه  بحــث  هالیــوود، 

توحیــد  از  یهودیــان  دوری  بخــش،  ایــن  در 

یــج اومانیســم و دنیــاداری  و عبودیــت و ترو

یهــودی و اخــالق هلنیســتی و جــادوی مصر 

التقــاط مســیحیت  یــج  ترو و  بابــل  و  روم  و 

انحــراِف  دالیــل  عمــده  از  میترائیســم  و 

دانســته  نبــوت  مقولــه  بــه  غربیــان  نــگاِه 

شــده اســت و بــا بررســی نفــوذ یهودیــت بــر 

اواِن مســیحیت و فرقه هــای  از  مســیحیان 

شــاخص  آثــار  متأّخــر  یهودی-مســیحی 

و  بررســی  مــورد  نیــز  مــوارد  ایــن  بــا  متناظــر 

دقــت قــرار گرفتــه اســت. نگاه هــای تصــوف 

زرســاالری تاکیــد  و  کابالیســم(  (  یهــودی 

یهودی-مســیحی بــر خودپســندی و تفرعــن 

انســان و اسالم ســتیزی اشــکار صلیبیــون در 

، مــورد اشــاره قــرار گرفته انــد ولــی  غــرب نیــز

و  ســینما  در  اسالم ســتیزی  کامــل  بحــث 

ــه  ــد. البتــه اشــاره هایی ب ــر آمده ان ــادی دارد کــه فقــط برخــی در ایــن اث ی ــه مباحــث ز ب

مناســبت بــه برخــی دیگــر از اســطوره ها و بن مایه هــای صهیونیســتی شــده اســت ولی 

بازکــردن آنهــا نیــاز بــه چندیــن جلد و تالش وافری از ســوی نویســنده و ســایر محققین 

دارد. نویســنده در تبییــن ایــن اســاطیر و بن مایه هــا کوشــیده اســت بــا نگاهــی دقیــق 

بــه تــورات و تلمــود یهودیــان و منابــع اصلــی یهــود و مســیحیت صهیونیســتی و ادیــان 

یــه  شــرقی آنهــا را اســتخراج و تقریــر کنــد و ســپس بــا نگاهــی انتقــادی و تطبیقــی از زاو

اســالمی نقدهایــی مختصــر داشــته باشــد.

در ایــن کتــاب بنــا بــه نقــد مفّصــل فرقه هــای و مکاتــب مطــرح شــده نبــوده اســت 

کــه خــود مجــال واســعی می طلبــد. ایــن اثــر بیشــتر کوشــیده نگاهــی توصیفــی و 

گاهی بخــش داشــته باشــد و آثــار ســینمایی و هنــری مختصــری را به عنــوان نمونــه  آ

مــورد تحلیــل قــرار داده اســت و ادعــا نــدارد کــه تمــام اســاطیر و بن مایه هــا و ســمبل ها 

ــنده  ــود نویس ــن وج ــا ای ــت؛ ب ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس ــتی را م ــای صهیونیس و فیلم ه

ــی اســطوره هایی را کــه بــدان پرداختــه، 
ّ
کوشــیده در حــد وســع خــود بحث هــای کل

ــرای اصطیــاد فیلم هــای ذیــل هــر  ــزاری ب ــور ماهیگیــری، اب ــا همچــون ت تبییــن کنــد ت

کــه ســایر اســاطیر و بن مایه هــا در جلدهــای  اســطوره بــه مخاطــب بدهــد. امیــد 

بعــدی ایــن کتــاب مــورد بحــث قــرار گیرنــد.

نویســنده در بخشــی از کتــاب بــه معناگرایــی و ســینمای مــاورا توجــه کــرده اســت، بــه 

مناســبت بــه عرفان هــای شــرقی نظــر کــرده اســت و در حــد مختصــری، برخــی آثــار 

بودیســتی و هندوئــی و کنفسیوســی کــه در هنــد و تبــت و امریــکا و چیــن و ژاپــن و کــره 

ســاخته شــده اند را مــورد تحلیــل قــرار داده اســت. توجــه بــه تحلیــل ســریال یانگــوم بــزرگ 

( و تــب کــره ای کــه اخیــرًا جوانــان و ســایت های اینترنتــی و تلویزیون،  )جواهــری در قصــر

را بــه خــود مشــغول کــرده از تمایــزات مثبــت و زمان شناســانه ایــن کتــاب می باشــد.

بــا  بــودای ســکوالر  ارتبــاط پیچیــده و پنهــان بودیســم تبتــی و  همچنیــن بررســی 

یخــی و هنــری و بــا توجــه بــه مصادیقــی چــون ماتریکــس  صهیونیســت ها از منظــر تار

و اینماتریکــس، هفــت ســال در تبــت و بــودای کوچــک در ایــن اثــر مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت و هشــداری جــّدی بــه جامعــه هنــری و عمــوم مخاطبیــن ســینما و 

تلویزیــون داده شــده اســت کــه مواظــب »شــرق گرایی هالیــوود« باشــند و در آن تأمــل 

یخــی نحــوه خــاص ارتبــاط  بیشــتری داشــته باشــند. زمینه هــای سیاســی و دینــی و تار

غــرب معاصــر و زرســاالران جهانــی و معنویــت خــاص شــرقی نیــز مــورد تحلیــل قــرار 

گرفتــه اســت کــه قابــل توجــه و دقــت می باشــد؛ گرچــه نویســنده بیــان داشــته بررســی 

گــرا بــه تحقیــق جداگانــه ای محتــاج اســت کــه در چندیــن  کاملــی از ســینمای معنا

ــد بــه تمــام نحله هــای معناگرایــی بپــردازد.
ّ
مجل

در همیــن بخــش نــوع نــگاه ســینمای غــرب بــه خــدا، وحــی و پیامبــری و شــیطان بــا 
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کابالیســم و آخرالزمــان در ســینمای غــرب بــه 

ــه شــده اســت. مجلــدات بعــدی حوال

بن مایه هــا  و  اســطوره ها  برخــی  لیســت 

ســینمای  شــوندة  تکــرار  عناصــر  و 

ــر  ــاب، مفصل ت ــن کت ــه در ای ــتی ک صهیونیس

اســت: قــرار  بدیــن  شــده اند،  پرداختــه 

ســرزمین  نیــاکان،  میــراث  موعــود،  ارض   -

مــادری، اســرائیل بــزرگ و شــهر زایــان

، قبیله گرایی متعّصبانه - مادر

- قوم برگزیده، نژاد برتر

- ملت واحد یهود

- دولت الهی اسرائیل

- ســرزمین بــدون مــردم، بــرای مــردم بــدون 

ســرزمین

صهیــون،  بنــی  اتوپــی  زمینــی،  بهشــت   -

مــاّدی معــاد  و  بســته  شــهر  آرمــان 

- خــدای ناتــوان، توحیــد قومــی و الوهیــت 

یهــود

-شــیطان قدرتمنــد، مقدمــه ای بــر پرســتش 

شــیطان، نمادهــا و فیلم هــای شــیطان گرا

- حمله شیطان به سرزمین موعود

- بودیســم غربــی، المائیســم صهیونیســتی و 

ــدرن ــت م ــای ُپس عرفان ه

نژادپرســت،  پادشــاهان  قومــی،  پیامبــران   -

قبیلگــی پیش گویــان  قدرت طلــب،  رهبــران 

ســی، 
ُ
پول مســیحیت  یهــودی،  مســیح   -

یتنیســم  پیور اصالح گــرا،  پروتستانتیســم 

یهودگــرا

- مسیحیت صهیونیســتی، پروژه آخرالزمان 

سازی اوانجلیستی

، کشــتار شــش  - هولوکاســت، اتاق هــای گاز

میلیــون یهــودی کوره هــای یهــودی ســوزی، 

کارخانــه صابــون ســازی

در نهایــت فهرســت منابــع و فیلم هایــی کــه در نــگارش ایــن کتــاب بدان هــا اســتناد 

شــده اســت آمــده اســت.

آخرینحرف

ایــن کتــاب فرصتــی جدیــد بــرای اندیشــیدن و تأمــل دقیق تــر در ســینما و هنــر بــه 

مخاطبیــن خــود می دهــد و بــاب جدیــدی در ادبیــات محتوایــی گشــوده اســت کــه 

بــا تــداوم تحقیقاتــی چنیــن نقــد و نظــرات اندیشــمندان ایــن نهــال آبیــاری می شــود. 

امیــد کــه بــا همیــاری ســایر عالمــان فرهیختــه، دین شناســان، منتقدیــن، هنرمنــدان، 

ســینماپژوهان، صهیون شناســان و سیاستمداران و جامعه شناســان و روان شناسان 

محقــق، در آینــده شــاهد بــاروری درخــت تنومنــد »نقــد و تحلیــل محتوایــی عمیــق 

هنــر و ســینما« در کشــورمان باشــیم و باشــناخت اســتراتژی ها و راهبردهــای حاکــم 

بــر ســینمای غــرب و هنــر صهیــون مــآب، دراقصــی نقــاط عالــم، گامــی جّدی تــر در 

تبیین »ســینمای اســتراتژیک« غرب باشــیم و بتوانیم »اســتراتژی هنری و ســینمایی« 

دقیــق و متقنــی بــرای پیشــبرد هدفمنــد و جّدی فرهنگ و هنر اســالمی ایرانی داشــته 

باشــیم و در مســیر رســیدن بــه »تمــدن بــا شــکوه اســالمی« ســهم خــود را ایفــا کنیــم.

جوایزکسبشدهکتاب

ــا  جــای ایــن کتــاب در ادبیــات ســینمایی و پژوهــش هنــری خالــی بــود و توانســت ب

از چــاپ، در  بعــد  و فصل بنــدی خــوب،  اســتنادات جــدی  و  انســجام  و  دقــت 

جشــنواره دوســاالنه آثــار مرکــز پژوهش هــای اســالمی صداوســیما )1389-1388( 

مقــام اول را بــه دســت بیــاورد و به عنــوان مقــام اّول جشــنواره عالمــه حلــی از میــان 

بیــش از دو هــزار اثــر )دومیــن دوره در ســال 1389( و مقــام اول پژوهشــی در جشــنواره 

یــده شــد. مطالعــه آن رهگشــای مســیر آینــده در مباحــث  هنــر آســمانی )1390( برگز

ســواد رســانه ای و تحلیــل و فهــم ســینما و صهیونیســم اســت. ایــن کتــاب را می تــوان 

از طریــق آنالیــن، از فروشــگاه پاتــوق کتــاب و نشــر موعــود تهیــه کــرد.*

	 
گاهی بخــش داشــته باشــد و  ــر بیشــتر کوشــیده نگاهــی توصیفــی و آ ایــن اث

آثــار ســینمایی و هنــری مختصــری را به عنــوان نمونــه مــورد تحلیــل قــرار داده 

کــه تمــام اســاطیر و بن مایه هــا و ســمبل ها و فیلم هــای  اســت و ادعــا نــدارد 

ایــن وجــود نویســنده  بــا  را مــورد بررســی قــرار داده اســت؛  صهیونیســتی 

کــه بــدان  ــی اســطوره هایی را 
ّ

کل کوشــیده در حــد وســع خــود بحث هــای 

کنــد تــا همچــون تــور ماهیگیــری، ابــزاری بــرای اصطیــاد  پرداختــه، تبییــن 

کــه ســایر اســاطیر و  فیلم هــای ذیــل هــر اســطوره بــه مخاطــب بدهــد. امیــد 

گیرنــد. بن مایه هــا در جلدهــای بعــدی ایــن کتــاب مــورد بحــث قــرار 
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وضعیت انیمیشــن در کشور عربی مسلمان 

غــرب آســیا )خاورمیانــه( مــی پــردازد.

در  جذابیــت   مؤلفه هــای  ســوم  بخــش  در 

انیمیشن ها از منظر رسانه ای و روانشناختی 

بررســی مــی شــود. در بخــش چهــارم دیــن و 

مکاتــب شــبه دینی در پویانمایی هــا بررســی 

از  فصل هایــی  بــه  بخــش  ایــن  می شــود. 

و  یهــودی  صهیونیســم  و  »یهودیــت  جملــه 

و  »مســیحیت  پویانمایــی«،  در  کابالیســم 

عرفــان مســیحی در پویانمایــی«، »مکاتــب 

شــبه دینی و فلســفی شــرقی در پویانمایــی«، 

بازنمایــی  در  پویانمایــی   »جریان شناســی 

اســالم و جوامــع اســالمی«، »جریان شناســی 

معنویت هــای التقاطــی و دیــن نویــن جهانــی 

در انیمیشــن های غــرب«، »نیماتریکس هــا، 

ترکیبــی از چــپ آمریکایــی و عوامــل ژاپنــی 

صنعــت انیمیشــن بــا دیــن نویــن جهانــی«، 

»جــادو و شــرگرایی در قالــب طنــز و شــهوت، 

فانتــزی ـ   ژانــر  انیمیشــن های  از  رازگشــایی 

وحشــت« و ... مــی پــردازد. در هــر بخــش بــه 

انیمیشــن هــای مطــرح نیــز اشــاره مــی شــود 

و تحلیــل مــی شــود.  در بخــش پنجــم از ایــن 

، ســبک زندگــی و انیمیشــن )در ســطوح  اثــر

مبانی، بنیادین و کارکردهای ســبک زندگی( 

بخــش  ایــن  می گیــرد.  قــرار  بررســی  مــورد 

شــامل فصــل هایــی چــون »انیمیشــن های 

زندگــی  ترویــج ســبک  و  غــرب  اســتراتژیک 

و  ایرانــی  اســالمی ـ   زندگــی  »ســبک  غربــی«، 

مجموعه های انیمیشــنی ایرانی«، »جریانات 

فمینیســتی در پویانمایی هــای غربــی« و ... 

اســت. بخــش آخــر کتــاب بــه نتیجــه گیــری و 

ارائــه راهکارهایــی بــرای ســاخت انیمیشــن در 

پــردازد.* مــی  ایرانی - اســالمی  فرهنــگ 

کتــاب دیــن، انیمیشــن و ســبک زندگــی، بــا نگاهــی عمیــق تــر از فــرم گرایــِی صــرف، 

»دیــن« و »ســبک زندگــی« را در انیمیشــن هــای برتــر جهــان واکاوی مــی کند. نویســنده 

قائــل اســت جامعیــت، یعنــی توجــه همه جانبــه بــه یــک اثــر هنــری ـ  رســانه ای یعنــی 

، تکنیــک، صنعــت، پیــام، مدیریــت، دشمن شناســی، حکمــت  توجــه بــه فــرم، هنــر

ــه فقــط مغــروق  در دام فرمالیســم افراطــی شــدن،  ــر هنــری و رســانه ای؛ و ن و فلســفه اث

یــن در مراکــز رســانه ای و آموزشــی ماســت. البتــه ایــن  کــه عــادت برخــی مقلــدان امروز

مهــم بــه عمــل نمی آیــد، جــز بــا توجــه بــه صبغــه اســالمی و حکمــی و بینــش تمدنــی 

و راهبــردی دربــاره آثــار هنــری و رســانه ای. بنابرایــن بــرای بررســی مفهــوم دیــن و ســبک 

زندگــی در انیمیشــن هــای برتــر جهــان، شــش بخــش مرتبــط بــه هــم را کار کــرده اســت. 

هــر بخــش شــامل چندیــن فصــل اســت. در بخــش اول روش شناســی مطلوب تحلیل 

انیمیشــن را تبییــن مــی کنــد. در بخــش دوم نگاهــی بــه مدیریــت و صنعــت انیمیشــن 

یــخ مدیریــت صهیونیســتی بــر شــرکت های  در غــرب و جهــان اســالم مــی انــدازد و تار

پــا و ژاپــن را بررســی مــی کنــد و ســپس بــه بررســی  بــزرگ انیمیشن ســازی آمریــکا، ارو

بررسی جایگاه مکاتب شبه دینی
و فلسفی شرقی و غربی در پویانمایی

معرفی کتاب دین، انیمیشن و سبک زندگی
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کابالیســی  فرهنــگ  نفــوذ  »تحلیــل  کتــاب 

نوشــته  ســینما«  در  یهــودی(  )عرفــان 

رفیع الدیــن  و  فرج نــژاد  محمدحســین 

منتشــر  تابســتان 1396  در  کــه  اســماعیلی 

شــده، ســعی دارد بــا بررســی نفــوذ مؤلفه هــای 

یخــی آن در غــرب،  کابالیســم و ســیر تطــور تار

بــه تحلیــل آثــار شــاخص ســینمایی هالیــوود 

بپــردازد و چگونگی نفوذ مفاهیم کابالیســتی 

در ایــن آثــار را بررســی نمایــد.

شــناخت  ضــرورت  در  کتــاب  اول  فصــل 

دشــمنان تمــدن اســالمی از منظــر رهبــری، 

دشمن شناســی  و  غرب شناســی  جایــگاه 

عمیــق و پیشــینه تحقیــق نگاشــته شــده اســت. فصــل دوم مفاهیم اســتفاده شــده در 

یــخ، اندیشــه و فرهنــگ قبــاال، مبانــی  کتــاب را معرفــی کــرده و بــه واکاوی انتقــادی تار

یخچــه تفکــرات عرفانــی و شــبه عرفانی در یهــود، مؤلفه هــای اصلــی قبــاال و مــوج  و تار

دیــن نویــن جهانــی، مؤلفه هــا و راهکارهــای گســترش بیــداری جهــان می پــردازد.

آثــار  کتــاب برخــی از روش شناســی های نقــد و تحلیــل  نویســنده در فصــل ســوم 

ســینمایی را مــورد بررســی قــرار می دهــد و روش شناســی جدیــدی بــا عنــوان روش 

»فنــی - حکمــی« را مطــرح می کنــد. فصــل چهــارم، نقــد و تحلیــل برخــی از فیلم هــا و 

نفــوذ فرهنــگ قبــاال در ســینما را بررســی می کنــد و فصــل پنجــم نیــز بــه نتیجه گیــری، 

ــردازد. ــا می پ ــرد و راهکاره ــه راهب ارائ

نویسندگان در چکیده ای بر این اثر چنین نگاشته اند: 

»مطالعــات دینــی و عرفانــی ســینما و فهــم فلســفه فیلــم، از مهم تریــن مراحــل رســیدن 

سیر تطور تاریخی کابالیسم در غرب و نفوذ 
مؤلفه های آن در سینما

معرفی کتاب تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیستی )عرفان یهودی( در سینما
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کابالیســتی« و »مکتب قبــاالی فیلیپ برگ« 

در دوران معاصر رســیده اســت و مؤلفه های 

یخــی  تار ادوار  در  را  مکاتــب  ایــن  اصلــی 

همچنیــن  اســت.  برشــمرده  اقتضــا  مــورد 

نویســندگان کوشــیده اند تــا بــا نظــر بــه برخــی 

کــه  نشــانه ها و نمادهــای اصلــی یهودیــت 

بــرد دارنــد، بــه غنــای  در کابالیســم بیشــتر کار

کتــاب بیفزاینــد.

یکــی دیگــر از محســنات ایــن کتــاب، عــدم 

اکتفــا بــه نظــرات مورخــان کابالیســت چــون 

گرشــوم شــولم و ســایر نویســندگان یهــودی 

صهیون مــآب اســت. ایــن اثــر بــرای کســب 

ــالش  ــن، ت ــه منتقدی ــه ب ــتر و توج ــای بیش غن

کــرده تــا ضمــن توجــه بــه نظــرات یهودیــان 

کابــاال،  منتقدیــن  و  صهیونیســم  منتقــد 

یــه دیــد قــرآن  یــم و زاو نیــز نگاهــی بــه قــرآن کر

از  متأثــر  فرقه هــای  و  یهودیــان  بــه  نســبت 

بــه  بیشــتر  توجــه  لــزوم  باشــد.  آنــان داشــته 

مباحــث قــرآن حکیــم دربــاره یهودپژوهــی و 

دشمن  شناســی و نگاهــی اجمالــی بــه آیــات 

از  حکیــم،  قــرآن  در  یهودشناســی  فــراوان 

نظــر نویســندگان ایــن اثــر مــورد مداقــه بــوده و 

آیــات متنوعــی از قــرآن در ایــن اثــر مــورد توجــه 

بوده انــد و ایــن مطلــب زمانــی ارزش بیشــتری 

ــد کــه بدانیــم کتــب کابالیســت هایی  می یاب

چــون فیلیــپ بــرگ و گرشــوم شــولم، در کنــار 

ــورات و  ، تلمــود، ت ــع یهــودی چــون زوهــر مناب

ســایر منابــع  و تفاســیر کتــاب مقــدس نیــز 

ــوده اســت  ــر حاضــر ب مــورد توجــه مولفیــن اث

و همــه اینهــا بــه جــز منابــع علمــی اســت 

یــخ، فلســفه و عرفــان در غــرب  کــه دربــاره تار

و ســینما و فلســفه و حکمــت هنــر مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.*

بــه ســینمای دینــِی بومــی اســت. برای این امر مطالعه ســینمای دینــی و عرفانی غرب 

نیــز مــددکار ماســت؛ ولــی بایــد مواظــب بــود کــه امــروزه، بــا گســترش روزافــزوِن نوعــی 

، علــوم غریبــه، موعودگرایــی و مســیحاباوری خــاص بــا  معناگرایــی ممــزوج بــه جــادو

رنــگ و بــوی یهــودی در رســانه های غــرب روبــرو هســتیم. کابالیســم )عرفــان یهــود( در 

، بــه مــدد رســانه های جریان ســرمایه داری صهیونیســتی، روح تــازه ای  ســال های اخیــر

گرفتــه و در مجامــع سیاســی، فرهنگــی، علمــی و رســانه ای غــرب، تأثیــرات خــود را 

گذاشــته اســت. ســینمای غــرب خصوصــًا هالیــوود، در فضای آخرالزمانــی کنونی، به 

وفــور بــه ســمت زنــده کــردن آرمان هــای کابالیســتی چــون جادوگــری، مســیحاگرایی، 

یاضــی و کّمــی کــردن عالــم، تقلیل گرایــی  شــیطان گرایی، جن گرایــی، علــوم غریبــه، ر

یــک بــه اعــداد و حــروف، حروف گرایــی، خــداـ انســان انگاری، جســم انگاری  متافیز

مجــردات و میــل بــه تســلِط بیشــترِ انســان بــر عالــم پیــش مــی رود.

یخــی  فه هــای کابالیســم و ســیر تطــور تار
ّ
ــا بررســی نفــوذ مؤل ایــن نوشــته ســعی دارد ب

آن در غــرب، بــه تحلیــل آثــار شــاخص ســینمایی چــون ماتریکــس، انیماتریکــس، 

ــه(، شــاگرد جادوگــر و کنســتانتین بــه عنــوان آثــار شــاخص  ناین)عروســک شــماره ُن

یــان در هالیــوود بپــردازد و چگونگــی نفــوذ مفاهیــم کابالیســتی در ایــن آثــار را  ایــن جر

بررســی نمایــد. بــرای رســیدن بدیــن هــدف، روش فرمالیســتی و نوفرمالیســتی، کارایــی 

نخواهــد داشــت و لــذا روش هایــی چــون تحلیل رمزگان جان فیســک، تحلیــل روایت 

یوســف زاده و روش فنــی- حکمــی ابــداع شــده توســط نگارنــدگان، مــورد توجــه قــرار 

گرفته انــد تــا بتــوان بــا چنیــن روش هایــی، عــالوه بــر فهــم فــرم و ســبِک ســاخت، معانــی 

و مبانــی و فرهنــگ فیلــم را از اثــر هنــری بــه دســت آورد. تحلیل هایــی از ایــن دســت، 

از جهتــی بــه فهــم عمیق تــر دیــن ســینمایی شــده در غــرب و ارتقــای ســواد رســانه ای 

ــر  ــا در گی ــه تولیدگــران رســانه ای کمــک می کنــد ت ــراد کمــک می کنــد و از طرفــی، ب اف

و دار تولیــد، ضمــن توجــه بــه آثــار شــاخص، بــه مضامیــن و مبانــی فلســفی و عرفانــی 

خــاص آن هــا نیــز توجــه داشــته باشــند و اســیر فرم هــای معنــادار و جهــت دارِ غربــی 

نشــوند و بتواننــد ایده هایــی بــرای تولیــد آثــار خــوب بــا انســجام بیــن فــرم و محتــوای 

بومــی نیــز پیــدا کننــد.«

از  کــدام  هــر  ابتدایــی  بخش هــای  در  عرفانــی،  و  علمــی  دقــت  بــا  کتــاب  ایــن 

اصطالحــات و واژه هــای »عرفــان«، »تصــوف«، »میستی ســیزم«، »گنوستی ســیزم«، 

»اســپیرچوالیتی«، »صوفیســم«، »معرفــت شــهودی«، »معرفــت عمیــق معنــوی« و 

( را  کابــاال »مراقبــت« را مــورد کنــکاش قــرار داده اســت و نســبت عرفــان یهــودی قباله )

یــخ عرفــان و دیــن یهــود مــوردد بررســی قــرار داده اســت. بــا ایــن مــوارد در تار

همچنیــن ایــن اثــر علمــی، ســه مکتــب اصلــی ســنتی عرفان یهــود کــه شــامل »مرکابا«  

بــه »مســیحیت  و  کــرده اســت  بررســی  نیــز  را  و »قبــاال« و »حسیدیســم« می شــود 
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