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منبـــر
ماه صفر به نحوست مشهور است و برای دفع نحسی 
به صدقه دادن و خواندن برخی اذکار سفارش شده 
اســت. آیا نحوست واقعی است یا خرافی؟ بر طبق 
آیات کریمه اینکه بعضی از روزها نحســند شکی 
نیست مانند آیه 16 ســوره فصلت: )أَْرَسلْنَا َعلَیِْهْم 
ِریًحا َصْرَصًرا ِفي أَیَّاٍم نَِّحَســاٍت( عالمه طباطبایی 
v در ذیل آیه 19ـ20 قمــر می فرمایند: »از نظر 
عقلی نمی توان دلیلی اقامه کرد که فالن زمان نحس 
است و فالن وقت سعد، اّما از نظر شرعی دو آیه در 
قرآن داریم که ظاهر این آیات و سیاق آن ها بیش از 
این داللت نــدارد و آن ایام خاص که عذاب بر قوم 
ثمود ارسال شد، روزهای نحسی بوده اند، ولی دیگر 
نمی رساند که حتی  همان روزها در هفته بعد و در ماه 

بعد و ... ایام نحس هستند«1.
بنابراین می توان گفت که سعدی و نحسی متعلق به 
ایام نیست بلکه مربوط به اتفاقاتی است که در این 
روزها افتاده است مثل شهادت امام حسن مجتبی

q و پیامبر اکرم s در ایام صفر. از دســت دادن 
پیامبر برای مســلمانان روز خوبی نیست و مردم با 
مطالعه این حوادث با دعــا و نیایش روی به درگاه 

خدا می آورند.

پی نوشت: 
عالمه سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج19، ص 79ـ83.
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مسجــدمحورتشکلدینــ

سرمقــــــاله

»حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی فقه در تمام زوایای زندگی بشر است«. این عبارت معروف 
مرحــوم امام )ره( کــه در واقع نقش و جایگاه اصیل فقه را بیان می دارد، گویای برنامة کاماًل اجتماعی و 

ساختاری اسالم است.
فقه و تفقه و فقاهت، تار و پود تفکر و تعقل عملی جامعة اسالمی است.

شاکله سازی و ساختارمندی جامعه ای که بخواهد بر اساس قاعده دین رفتار نماید، متأثر از علم هزار و چند 
ســاله ای است که در دو بعد فردی و اجتماعی به شکلی خاص، روش ها و شیوه هایی را برای قاعده مند 

زندگی کردن ارائه کرده و می کند.
این شاکله مندی و درهم تنیدگی احکام اسالم خودبه خود می تواند عرصة فهم درست تشکیالت و کارکرد 
تشکلی باشــد. اینکه اجزای اصلی یک علم عملی، جریان ساز حرکت های اجتماعی می شود، گویای 

ظرفیت های این دانش پیشرفته است که متأسفانه مغفول مانده است.
البته اثبات مدعای فوق در مجال مختصر و کوتاه این نوشتار ناممکن است؛ اما جملة معروف مرحوم امام 
)ره( خود سندی جدی بر این مسئله است؛ زیرا حاکمیت بیش از هر چیزی، با ارکان تشکیالتی نیرومند 
می تواند قواعد دقیق و حساب شده را اِعمال کند. چه اینکه باید متأثر از نوعی علم و تعلم تشکیالتی صورت 

پذیرد که فقه شیعی با انعطاف فراوان زمانی و مکانی، دارای چنین ظرفیت منحصر به فردی است.
یکی از تجلیات فلسفه علمی حکومت و نیز تشکیالت جامعه ساز، مسجد است. از احکام حضور در مکان 
عمومی که ظاهر اجتماعی دارد تا روابط قاعده مند در انجام فریضه نماز به شــکل جماعت، همگی به 
نوعی زمینه ساز اخالق تشکیالتی است که جمع را به همکاری و تعاون و تعامل در امور دعوت می کند.

امروزه این فرصت وجود دارد که همگان با مطالعه و روش های نو و به روز، روش تشکیالتی متناسب با 
فضای مسجد را ترسیم نمایند.

به نظر می رسد مسجد شاکله مند و تشکیالتی در عصر جدید، همچون قلعه ای محکم در برابر حوادث 
باشــد؛ به خصوص در زمانه ای که مؤلفه های ارتباط، طوری شاکلة غفلت و دنیاپرستی را ارائه می کند 
که گاه جامعة ایمانی را به چالش می کشــد. اکنون فرصتی جدی پیش روی جامعة مؤمنین است که با 
بازگشتی قدرتمندانه در مجموعه مسجد و شاکله پذیری از فرهنگ آن، جامعه ای نیرومند را برای آینده 

اسالم و مسلمانان فراهم آورند.
به برکت ایثارگری های فراوان علما و بزرگان، به خصوص امام و شهیدان انقالب اسالمی، این فرصت به 

دست آمده و باید آن را غنیمت شمرد و گامی اساسی را برای ساختن جامعه ای متعالی برداشت.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مهارتمرثیهخوانی
صمد نظری

5. پرورش مرثیه
:gمثال1: مرثیه حضرت عباس

مرحوم سید عبدالرزاق مقرم از قول شیخ کاظم 
سبتی می گوید: یکی از علمای برجسته و مورد 
اطمینان به بنده گفت: حضرت عباسg را در 
خواب دیدم که به من فرمود: شــیخ کاظم چرا 
مصیبت مرا نمی خواند؟ عرض کردم: من همواره 
می شنوم مصیبت شــما را می خواند. فرمود: به 
شــیخ کاظم بگو این مصیبت را بخواند: هرگاه 
سواره ای بخواهد از پشت اسب به زمین سقوط 
کند، اول دســت هایش را بر زمین می گذارد. اما 
اگر تیرها و نیزه ها در ســینه او فرو رفته باشند و 
دســت هایش بریده باشد، بماذا یتلّقی االرض؟ 

چگونه و با چه سختی بر زمین می افتد؟
:gمثال2: مرثیه حضرت علی اصغر

ســال 86 در جریان برف ســنگین قم، یکی از 
عزاداران امام حسینg هنگام عزیمت از تهران 
به قم برای شرکت در مراسم عزاداری حرم نقل 

کرد: یک شــب سرد برفی در کوالک بزرگراه با 
خانواده گرفتار شدیم. هر چه دست بلند کردیم و 
کمک خواستیم، هیچ کس توقف نکرد. وضعیت 
ما خیلی ســخت و نگران کننده بــود تا اینکه 
فکری به ذهنم رســید. به همسرم گفتم: بچه 
شــیرخواره ام رو بده! بچه رو روی دستم گرفتم 
مقابل ماشین های عبوری! اولین ماشین ترمز 
زد و ایستاد! دومی  ایستاد! سومی  و چهارمی  و ...!
بچه شیرخواره شوخی نیست همه رو تحت تأثیر 

قرار می ده! من نمی دونم کربال ...

6(مقدمه( نوشتن جمالت احساسی:
 :gمثال1: مرثیه امام حسین

حســین جان ما شنیدیم برا رسیدن به خدا یه در 
دیگه ای هم هســت، اونم باب الحسینه. خدا از 
این در بهتر بنده هاشو راه می ده. حاال ما اومدیم 
که ما رو با خدا آشــتی بدی آقا! خیلی ها اومدند، 
عاشــقات اومدن، عزادارات اومدن، نوکرات و 

فدائیات اومدن ...
:gمثال2: مرثیه حضرت عباس

یا امام زمــان )عج( مجلس عموی بزرگوارتون 
ابالفضل العباســه. یه نظری به این جمع کنین. 
از خودتون نقل شده تو مجلس عموتون عباس 
حاضر می شــین! گرفتارا دارن صدات می زنن. 
َجوونا، نوجونا، همه دارن صدات می زنن، اونایی 
که بی کســند و کســی رو ندارن، دارن صدات 

می زنن،... 

7( مقدمه( شعر شروع:
 :gمثال1: مرثیه امام حسین

خوشا جانی که جانانش حسین است  
خوشا دردی که درمانش حسین است

بود فرمانروای کشور دل    
خوشا ُملکی که سلطانش حسین است

به چرخ دین نجوم بی شمار است   
ولی ماه درخشانش حسین است

:gمثال2: مرثیه حضرت علی اصغر
شش ماهه ای که معجزه در کربال کند 

باب الحوائجی که مشکل پیچیده وا کند
در مهد گریه کرد تا خنده بر پدر 

پیکان چو بر گلو رسیدش از وفا کند

8( مقدمه( آیه یا روایت یا ...
:gمثال1: مرثیه امام حسین

قال رسول اهللs: اّن لقتل الحسین حراره فی 
قلوب المؤمنین التبرد ابداً 

به درستی که برای شهادت حسین چنان حرارت 
و ســوزی در دل مؤمنین است که هیچ گاه سرد 

نخواهد شد.
:gمثال2: مرثیه حضرت عباس

امام سجادg انَّ للعّباس عنداهلل تبارک و تعالی 
هداِء یوَم القیامِه. منزلًه یغبُِطُه بها جمیُع الشُّ

برای )عمویم( عباس در قیامت مقامی  هست که 
همة شهیدان به آن مقام حسرت می برند.

:gمثال3: مرثیه حضرت علی اصغر
خداونــد در قــرآن مرثیه مظلــوم و بی گناه را 
می خواند: »بأیِّ ذنٍب ُقتِلَــت؛ به کدامین گناه 
کشــته شد«. او که با کسی جنگ نداشت، او که 

گناهی نداشت!

9( مقدمه( سالم:
:gمثال1: مرثیه امام حسین

السالُم علی َمن جعَل اهلُل الشفاَء فی تربِته، السالُم 
ِتــه، الســالُم علی َمن  علــی َمــن االجابــُه تحت قّبَ

َیِته . االئمُه ِمن ُذّرِ
:gمثال2: مرثیه حضرت عباس

السالُم علی ابی الفضِل العّباس بِن امیرالمومنین 
الُمواسی َاخاُه ِبَنفِسه.

:gمثال3: مرثیه حضرت علی اصغر
ضیــع الَمرمــی  الّصریــع  الســالُم علــی الّطفــِل الّرَ
ــماِء المذبوح  ِد دُمُه فی الّسَ ِط دمًا الُمَصّعَ الُمَشــّحَ

هِم فی ِحجِر ابیِه. بالّسَ

10. نوشتن حلقه اتصال از سخنرانی به مرثیه
گاهی سخنران، مطالب سخنرانی را تمام کرده و 
از مخاطبان تقاضای فرستادن صلوات می کند. 
سپس به طور مستقل مرثیه ای می خواند و گاهی 
سخنران در انتهای سخنرانی خود از موضوع و 
مطالب سخنرانی به صورت هنرمندانه با مرثیه 
ارتباط و پیوند قوی ایجاد می کند؛ به طوری که 
مستمعین احســاس نمی کنند سخنرانی تمام 
شده؛ بلکه به صورت غیر مستقیم در مرثیه قرار 
می گیرند و ناگهان متوجه می شوند که سخنران 

در حال مرثیه خوانی است.
   :gمثال1: مرثیه امام حسین

موضوع: مقام رضا
عرض کردیم مقام رضا یعنی هر چه خدا بخواهد 
و هر بالیی نازل شــود و هر آزمایش و امتحانی 
گرفته شود، انســان راضی باشد و تحمل کند و 
شکایت نکند. یکی از مصادیق بارز و نمونه کامل 
 gمقام رضای خداوند، وجود نازنین امام حسین
است. بال می دید، صبر می کرد. مصیبت می دید، 
می فرمــود: »الهی رضا بقضائــک، صبراً علی 
بالئک، ال معبود سواک یا غیاث المستغیثین«. 
خدا هر چه خواســت، امام فرمود: چشــم، داغ 

جوان! راضی ام، شش ماهه! راضی ام و ...
حاال بیایید به یاد امام راحل، شهدا، اموات دل ها 

رو ببریم کربال یه سالمی  و عرض ادبی کنیم!
  :gمثال2: مرثیه حضرت عباس

موضوع: والیت پذیری
والیت پذیری یعنی ذوب شدن در والیت، چشم 
به اشــاره ولی خدا داشتن. نمونة بسیار کامل آن 
قمر منیر بنی هاشم ابالفضل العباسg است. 
فقط گوش به فرمان امام و ولی زمانش دارد. فقط 
به اشارة او چشم دوخته. آب نمی نوشد؛ چون ولی 
خدا تشنه است. می فرماید: »واهلل ال َاُذوُق الماَء و 

دی الحسین عطشانًا«.1 سّیِ
حاال بیایید به یاد امام راحل، شهدا، اموات دلها رو 

ببریم کربال یه سالمی و عرض ادبی!
  :gمثال3: مرثیه حضرت علی اصغر

موضوع: آزمایش ها و ابتالئات
هر کس به طریقی در این دنیا آزمایش و امتحان 
 gو دچار ابتال می شــود. نمونه: امام حســین
شــش ماهه خودش را باالی دســت گرفته؛ 
شــش ماهه ای که داره پرپر می شه و داره جون 
می ده. خــدا می خواد آزمایش کند و مقام بدهد. 
امام حسینg طاقت می آره و شکایت نمی کنه. 
تحمل داغ بچه کوچولویی که هنوز گناهی نداره، 

خیلی سخته. کی طاقت داره؟ 
حاال بیایید به یاد امام راحل، شهدا، اموات دل ها 

رو ببریم کربال، یه سالمی  و عرض ادبی کنیم!

11. نوشتن گریز از مرثیه به مرثیه:
:gمثال1: مرثیه امام حسین

یا اباعبداهلل اینجا قاتل روی ســینه شما نشسته 
بود. قاتل رو دیدی. من نمی دانم اینجا بر شــما 
خیلی ســخت گذشت یا زمانی که قاتل مادر رو 

می دیدی و داشتی نظاره می کردی!
 آقا جان دیدی که مادرت را

قاتل گهی به کوچه گاهی به خانه می زد!
گردیده بود قنفذ همدست با مغیره                   

او با غالف شمشیر این تازیانه می زد!
 :gمثال2: مرثیه حضرت عباس

یا قمر بنی هاشم اینجا به اباعبداهلل خیلی سخت 
گذشت؛ اما یک جای دیگه هم سخت گذشت. 
اون خیلی ســخت تر بود. آقا جون، قربون شما 
برادر غیرتی برم، اون لحظه ای که امام تو قتلگاه 
افتاده بود، تک و تنها و دیگه کســی نمونده بود، 
یک لحظه نگاه کنه ببینه دشمن داره به سمت 

خیمه می ره.
 :gمثال3: مرثیه حضرت علی اصغر

حسین جان اینجا از آسمان برای شما ندا اومد از 
بس مصیبت ســخت بود؛ اما یک بار دیگه توی 
مصیبتی هم از آســمان ندا اومده بود. مالئکه 
طاقت دیدن اون لحظه ای رو نداشــتن که بند 
کفن مادرتون باز شد با یه دست شما و با یه دست 

دیگه داداشتون امام حسن رو بغل گرفت... . 

12. خاتمه، فرود و پایان:
مثال1: مرثیه امام حسینg )با توجه به گریز از 

مرثیه به مرثیه(:
سینه ای کز معرفت گنجینه اسرار بود

کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود؟
:gمثال2: مرثیه حضرت عباس

در کنار علقمه سروی زپا افتاده است
یا گلی از گلشن آل عبا افتاده است

بهر آبی در حرم طفالن معصوم منتظر
از عطش بنگر چه شوری در خیمه ها افتاده است

:gمثال3: مرثیه حضرت علی اصغر
اصغر که به چهره از عطش رنگ نداشت  

یارای سخن با من دلتنگ نداشت
یا رب تو گواه باش که شش ماهه من  

شد کشته ظلم و با کسی جنگ نداشت

13. زمزمه:
:gمثال1: مرثیه امام حسین

حسین آرام جانم حسین روح و روانم. همه بگید 
.r یا زهرا

:gمثال2: مرثیه حضرت عباس
ابالفضل ابالفضل

:gمثال3: مرثیه حضرت علی اصغر
الی الی علی الی الی علی ـ علی جان علی جان

پی نوشت
1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج45، ص41.

در شــمارة قبل چهار مرحله از مراحل مرثیه خوانی مطرح شــد. در این شماره به ادامه مراحل 
مرثیه خوانی همراه با مثال پرداخته می شود. 

منبر  مهارت

قسمتدوم

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

4

مسجــــد
شمـاره179
آذرمـــاه
1 3 9 3

5



سبکزندگی
کاظمــــــی

حسین هرمز

منبر  فیش منبر

آیا می دانید برنامه ریزی چه اهمیت و ضرورتی 
دارد؟ داشتن برنامه ریزی چه نقشی در سرنوشت 

ما ایفا می کند؟ داشتن برنامه در زندگی چه 
فایده ای دارد؟ اگر در زندگی برنامه نداشته باشیم، 

چه مشکالتی برای ما به وجود می آید؟ بنا بر 
روایتی،   در روز قیامت فرد قدم از قدم برنمی دارد 
مگر اینکه درباره چهار چیز از او می پرسند و یکی 

از آنها سؤال از عمر است که آن را در چه راهی 
صرف کرده است. حال با بیان این روایت، اهمیت و 
ضرورت برنامه مشخص می شود. اما چگونه برای 
اوقات خود برنامه ریزی کنیم که موجب خسران و 

حسرت ما در آینده نشود؟

اقناعاندیشهبهروشتقسیمودستهبندیوتوضیحوتبیین
امام کاظمg در یک دستور جامع و کاربردی برای برنامه ریزی در زندگی 
ْرَبَع َســاَعاٍت؛1 تالش 

َ
ْن  َیُكوَن  َزَماُنُكْم  أ

َ
چنین می فرمایند: »اْجَتِهُدوا ِفی  أ

کنید اوقات خود را به چهار بخش تقسیم کنید«. حضرت بر جامع نگری 
و لزوم تالش برای رفع نیازهای مختلف انســان تأکید فرموده است و به 
عبارت دیگر، مقصود امامg این نیســت که اوقات شــبانه روز را به طور 
مساوی به چهار بخش تقسیم کرده و به هر بخش، شش ساعت اختصاص 
دهید؛ بلکه مراد آن اســت که باید به تمام این چهار بخش و محور که به 
ابعاد مختلف وجودی انسان مربوط می شوند، توجه داشت. بنابراین اصل 
برنامه ریزی و تقســیم زمان برای رفع نیازهای مختلف مادی و معنوی 
اهمیت فوق العاده ای دارد؛ ولــی مقدار زمان اختصاص یافته به هر یک 
از بخش های چهارگانه، مختلف اســت و میزان آن، بستگی به این دارد 
که انســان در چه موقعیتی قرار داشته باشد و چه وضعیت فیزیکی، روانی 
و اجتماعی بر او حکم فرما باشــد. طبیعی است که متناسب با سن فرد و 
موقعیت هایــی که در آن قرار می گیرد، اختصاص زمان به هر یک از این 
بخش ها متفاوت خواهد بود. مثاًل در دوران کودکی و نوجوانی، 
زمان اختصاص یافته به بخش چهارم بیشــتر است و در 
دوران جوانی که نیروی کار، تالش و تحصیل علم 
و دانش در اوج اســت، به بخش دوم زمان 

بیشتری اختصاص می یابد.

بخشهایچهارگانهاوقاتزندگی
1.  مناجات با خدا

»َساَعًة ِلُمَناَجاِة اهلِل؛ بخشی برای مناجات با خدا«.
منظور از مناجات و ارتباط با خالق هستی، نماز، روزه، قرائت قرآن، خواندن 
دعاهــای مختلف، گفتن ذکرهای زبانی و نظیر آن اســت که اصطالحًا 

عبادت خاص نامیده می شوند.
یکی از القاب امام کاظمg »العبد الصالح« است که به جهت شایستگی 
در عبــادت و بندگی در برابر خداوند، حضرت را به آن ملقب نموده اند. آن 
بزرگوار در اوایل دوران حبــس در زندان می فرمودند: »خدایا، تو را حمد 
و ســپاس که مرا در جای خلوتی قرار دادی که با فراغت بهتر بتوانم تو را 

عبادت کنم«.2 
حضرت موسی بن جعفرg به شــهادت تاریخ و حتی مخالفان، بخش 
مهمی از ســاعات زندگی خویش را به عبــادت و دعا و نیایش و مناجات 
می گذراند و ارزشــمندترین لحظات آن حضرت زمانی بود که با خدای 
خویش خلوت داشــت. هرگاه در حال نماز یا مناجات در پیشــگاه خدای 
بزرگ قرار می گرفت، اشــکش همچون باران جاری می شــد و از خوف 
عظمت خداوند، اضطراب تمام وجــودش را فرامی گرفت. هرگاه داخل 
مسجدالحرام می شد، به ســجده می افتاد و با اشک و اخالص و خشوع 
ْنُب ِمْن َعْبــِدَك َفْلَیْحُسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدك؛3 

َ
عرضه می داشت: »َعُظَم الّذ

)خدایا( گناه بنده ات بزرگ شد، پس بخشودگی از نزد تو چه زیبا است«.
در زیارت نامــه آن حضرت نیز چنین می خوانیم: »َو َصّلِ َعَلی ُموَســی ْبِن 
َحِر  َهِر ِإَلی الّسَ ْیَل ِبالّسَ

َ
ِذی َكاَن ُیْحِیی الّل

َ
ْخَیار ... اّل

َ ْ
ْبَراِر َو ِإَماِم ال

َ ْ
َجْعَفٍر َوِصّیِ ال

ُموِع اْلَغِزیــَرِة َو اْلُمَناَجاِة 
ُ

ِویَلــِة َو الّد ــْجَدِة الّطَ ِبُمَواَصَلِة االْســِتْغَفاِر َحِلیِف الّسَ
ِصَلِة؛4 درود بر موســی بن جعفر وصی  َراَعــاِت اْلُمّتَ

َ
اْلَكِثیــَرِة َو الّض

نیکان و پیشــوای برگزیدگان ... آن کســی که شب را تا 
سحر ]زنده می داشــت و[ به استغفار همیشگی و 
ســجده های طوالنی و گریه های سرشار 
و مناجات بســیار و ناله های پی درپی 

بیدار بود«.

رفتارسازی
منظور از امرار معاش، هر کار و تالشی است که برای تأمین احتیاجات مادی زندگی انجام می گیرد؛ 

حال چه کار عملی باشد و چه فعالیت علمی که منبع درآمد فرد برای تأمین احتیاجات روزمره است.
یکی از یاران امام کاظمg می گوید: روزی امام را دیدم که در زمین خودش کار می کرد و پیشــانی 
او غرق عرق شده بود. عرض کردم: فدایت شوم! کارگرانت کجایند که شما این چنین کار می کنید؟ 
فرمودند: ای علی! کسانی با دست خود در زمین خویش کار کردند که از من و پدرم بهتر بودند. گفتم: 
منظور شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: رسول خداو امیرالمؤمنینg و همة پدرانم که با دست 

خویش کار می کردند. با دست خود کار کردن، سیرة پیامبران و رسوالن و اوصیا و صالحان است.6
3. گفتگو با دوستان

ُفوَنُكْم ُعُیوَبُكْم َو ُیْخِلُصوَن َلُكْم ِفی اْلَباِطِن؛ و بخش  ِذیَن ُیَعّرِ
َ
َقاِت اّل ْخَواِن َو الّثِ ِ

ْ
»َو َساَعًة ِلُمَعاَشَرِة ال

ســوم را به روابط اجتماعی و گفت وگو با دوستان و افراد مورد اعتمادتان که )در جهت رشد و تعالی( 
عیوب شما را بیان می کنند و به شما خالصانه عالقه مند هستند، اختصاص دهید«.

روان شناسان انسان را موجودی اجتماعی معرفی کرده اند که باید به این نیازش پاسخ مناسب داده 
شود. منظور از بخش سوم، داشتن روابط اجتماعی با دیگران و دوستان است. این امر در رشد و کمال 
انســان، به ویژه در بُعد اجتماعی مؤثر اســت. امامg می فرمایند که این معاشرت ها، باید بر محور 
ارزش های اخالقی و زمینه ساز کمال انسان باشد. به همین علت می فرماید: با افراد قابل اعتماد روابط 
اجتماعی داشته باشید؛ آنهایی که دلسوز شما هستند و خالصانه به شما عالقه مندند و اگر عیب، نقص 
و کمبودی در رفتار شما مشاهده کنند، از سر خیرخواهی، آن عیوب را به شما تذکر می دهند تا درصدد 

رفع آن برآیید و زمینه رشد و کمال خود را فراهم کنید.
4. پرداختن به لذت های حالل

َثِة َساَعات ؛ بخش چهارم 
َ

ال
َ
اَعِة َتْقِدُروَن َعَلی الّث ٍم َو ِبَهِذِه الّسَ اِتُكْم ِفی َغْیِر ُمَحّرَ

َ
»َو َساَعًة َتْخُلوَن ِفیَها ِلَلّذ

برای پرداختن به لذت هایی است که حرام نباشند. با این بخش است که شما می توانید به سه بخش 
دیگر رسیدگی کنید«.

مقصود از بخش چهارم، هر نوع فعالیت و تالشی است که به منظور لذت بردن از امور حالل انجام 
می شود. طبیعی است که این بخش، دامنة زیادی دارد و شامل خواب، استراحت، بازی، گردش و هر 

تفریح حالل دیگری می شود.
اســالم بر خالف مکتب های به ظاهر عرفانی که دنیا را پســت و منفور دانســته و به پرهیز از آن 
فرا می خوانند، دنیا را بد نشــمرده و به بهره مندی حالل از آن توصیه کرده است. حضرت در ادامه 
ِل َو َما َلْم 

َ
ْنَیا ِبِإْعَطاِئَها َما َتْشَتِهی ِمَن اْلَحال

ُ
ْنُفِسُكْم  َحّظًا ِمَن  الّد

َ
همین حدیث می فرمایند: »اْجَعُلوا ِل

ا َمْن َتَرَك ُدْنَیاُه ِلِدیِنِه  ُه َنْرِوی َلْیَس ِمّنَ ْنَیا َفِإّنَ
ُ

ُموِر الّد
ُ
 َسَرَف ِفیِه َو اْسَتِعیُنوا ِبَذِلَك َعَلی أ

َ
َة َو ال َیْثِلِم اْلُمُرّوَ

َو ِدیَنُه ِلُدْنَیاه؛7 برای خودتان بهره ای از دنیا قرار دهید. از حاللی که دوســت می دارید و به شرافت 
شــما آسیبی نمی رساند و اســرافی در آن نیست، استفاده کنید و به مدد این حالل به وظایف دینی 
خود برســید؛ زیرا روایت شده است: از ما نیست کسی که دنیایش را برای دینش، یا دینش را برای 

دنیایش از دست بدهد«.
خواهش ها و تمایالت درونی حقیقتی انکارناپذیر است که در نگاه دینی به دو بخش حالل و حرام 
تقســیم می شود. اگر به کلی با این درخواست ها مخالفت شودـ  آن گونه که طرفداران 
ســرکوب نفس معتقدندـ  نفس سرکوب شــده دیگر توان انجــام امور دینی را 
نخواهد داشــت. امام در این فرمایش نورانی توصیه می کند انسان مؤمن 
تا حدی پاسخ مثبت و حساب شده به خواسته های حالل خود بدهد 

تا از نفس، مرکب راهواری برای طی طریق بندگی بسازد.

تحریکاحساسبهروشداستانی
یکــی از یاران امام کاظــمg می گوید: روزی 
نزد فضل بن ربیع رفتم، درحالی که در پشت بام 
نشســته بود. گفت: نزدیک بیــا. نزدش رفتم، 
گفت: به آن اتاق نگاه کــن. نگاه کردم. گفت: 
چه چیز می بینی؟ گفتم: یک لباس که به زمین 
انداخته اند. گفت: دقت کن. با دقت نگاه کردم، 
گفتم: مردی را می  بینم که در حال سجده است.

گفت: او را می شناســی؟ گفتم: نــه! گفت: او 
موالی تو اســت. گفتم: مــوالی من؟! گفت: 
خود را به نادانــی می زنی؟! گفتم: نه! ولی برای 
خود موالیی نمی  شناســم. گفت: او موسی بن 
جعفرg است. من شب و روز حال او را زیر نظر 
دارم. او را همیشه در این حال یافته ام. نماز صبح 
را می  خواند و تا طلوع آفتاب به تعقیب می  نشیند، 
بعد سر به ســجده می  گذارد تا ظهر می  رسد. به 
بعضی از خدمتکاران زندان گفته است که چون 
ظهر شود، او را خبر کنند. وقتی  که غالم، اعالم 
ظهر می  کند، برخاسته، بدون وضو شروع به نماز 
می  کند. از آن می  دانم که در ســجده نخوابیده 

است.5

2. کار و تالش
ْمِر اْلَمَعاِش؛ بخشی را به 

َ
»َو َســاَعًة ِل

کار و تالش برای امرار معاش 
و کسب درآمد«.

1. بحار االنوار، ج 75، ص321.
2. صدوق، امالی، ص377.

3. الرشاد فی معرفة حجج اهلل علی 

العباد، ج 2، ص231؛ بحار النوار، 
ج 48، ص101.

4. مفاتیح الجنان، زیارت نامه 

.gمخصوص امام كاظم
5. عیون اخبارالرضا، ج1، ص95؛ 

صدوق، امالی، ترجمه كمره اى، 

ص147.
6. من الیحضره الفقیه، ج3، 

ص162.

7. بحار النوار، ج 75، ص321.
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qمردمشناسیامامحسن
حسین هرمز

در شب شهادت سبط نبی گرامی، روایتی از امام 
حسنg از کتاب »الخصال« شیخ صدوق بیان 
می شود. ایشان که از فقها و محدثین بزرگ شیعه 
در قرن چهارم هجری بود، در این کتاب روایات 
فراوانی دربارة مسائل اخالقی و عقیدتی و دیگر 
موضوعات مورد نیاز جامعه بشــری جمع آوری 
کرده است. این کتاب در نوع خود بی نظیر و اولین 
کتابی است که به این سبک به نگارش در آمده 
است. مؤلف به شکلی زیبا و با توجه به اعداد یک 
تا هزار، روایات را دسته بندی کرده است . کتاب 
خصال با وجود حجم کم، دائره المعارف بزرگی 
از معارف اسالمی و احکام حالل و حرام است و 
هیچ فقیه یا ادیبی از آن بی نیاز نیست. این کتاب، 
به مباحث تاریخی، تفسیر قرآن، نکات فلسفی و 

مسائل سیاسی نیز اشاره دارد.
این روایت که در باب چهارم آمده، به اقسام مردم 
پرداخته است. از یک نگاه، امام حسنq دربارة  
اقسام مردم خطاب به جعید بن همدان فرمودند:

َق َلُه؛ 
َ

 َخال
َ

ْرَبَعٌة َفِمْنُهْم  َمْن َلُه ُخُلــٌق َو ال
َ
ــاُس  أ »الّنَ

مردم چهار دســته اند: دســته ای از آنها اخالق 
دارند، اما خوش رو نیستند«. 

 ُخُلَق َلــُه؛ گروهی از 
َ

ٌق َو ال
َ

»َو ِمْنُهــْم َمــْن َلــُه َخــال
مردم خوش رو هستند، اما اخالق ندارند«. 

»َو ِمْنُهْم َمْن اَل ُخُلَق َو اَل َخاَلَق لَُه َو َذلَِک ِمْن َشرِّ 
النَّاِس؛ عده ای نه خوش رو هســتند و نه اخالق 

دارند که اینها بدترین مردم اند«. 
اس؛1  ٌق َفَذِلَك َخْیُر الّنَ

َ
»َو ِمْنُهْم َمْن َلُه ُخُلٌق َو َخال

دســته ای، هم اخــالق دارند و هــم خوش رو 
هستند. پس آنان بهترین مردم اند«.

تفاوتهایَخلقوُخلق
صاحب تفسیر المیزان می نویسد: کلمة خلق به 
معنای ملکه نفسانی است که افعال بدنی مطابق 
اقتضای آن ملکه، به آسانی از آدمی سر 
می زند؛ حال چه اینکه آن ملکه از 
فضائل باشد، مانند عفت و 
شجاعت و امثال آن 
و چه از رذائل، 
نند  ما

حرص و جبن و امثال آن. ولی اگر مطلق ذکر شود، فضیلت و خلق نیکو از آن فهمیده می شود.
راغب می گوید: کلمة »خلق« چه با فتحه »خاء« خوانده شود و چه با ضمه آن، در اصل به یک معنا بوده 
و مانند کلمه »شــرب« و »صرم« که چه با فتحه اول خوانده شوند و چه با ضمه، یک معنا را می دهند. 
لیکن بر اثر استعمال زیاد، امروزه، اگر به فتحه خاء استعمال شود، معنای صورت ظاهر و قیافه و هیئت 
را می رســاند که با بصر دیده می شود و اگر به ضمه خاء استعمال شود، معنای قوا و سجایای اخالقی را 

افاده می کند که با بصیرت احساس می شود.2
بسیاری از عالمان در تعریف اخالق، آن را از ریشه ُخلق دانسته  و گفته اند صفات باطنی و درونی آدمی را 
بیان می کند؛ درحالی که َخلق صفات ظاهری و جسمی را در بر دارد؛ لذا می توان با مقایسه ُخلق با َخلق 

و بررسی تفاوت های آن دو، تا حد زیادی به مفهوم روایت نزدیک شد.

َخلق 
 )ساختار جسمی و بدن و چهره و نژاد جنسیت(

ُخلق
 )صفات باطنی و امور اخالقی(

امور باطنی و درونیامور ظاهری و بیرونی1
امور معنوی  و روحیامور ماّدی و جسمی2
 قابل دیدن و مشاهده نیستقابل رؤیت و مشاهده است )به طور مستقیم(3
قابل اندازه گیری نبوده و واحد اندازه گیری نداردقابل اندازه گیری است و واحد اندازه گیری دارد4
اکتسابی استذاتی، ارثی و خدادادی است5
در حوزه اختیار انسان قرار دارددر اختیار انسان نیست6
قابل تغییر استقابل تغییر نیست3 7
مورد بازخواست و مؤاخذه قرار می گیردمورد سؤال و بازخواست قرار ندارد8
قابل ستایش یا نکوهش استقابل مدح و ذّم نیست9

فرسودگی ندارد و باقی استفرسوده شده و فانی است10
مالک و معیار انسانیت استمعیار و مبنای انسانیت نیست11

qُخلقوَخلقامامحسن
ٌق؛ هم اخالق دارند و هم خوش رو  َ

امام حســنg مصداق کاملی از مردمی اســت که »َلُه ُخُلٌق َو َخال
هستند«.

1. َخلق حضرت
امام مجتبیg از دوران کودکی از نبوغ سرشاری برخوردار بود. وی آیاتی را که بر پیامبر اکرم )صلی  اهلل 
علیه و اله( نازل می شد، می شنید و با حافظة نیرومندش همه را حفظ می کرد. وقتی به خانه می رفت، آنها 
 gنقل می کرد و علی gآن آیات را برای حضرت علی را برای مادرش می خواند و حضرت فاطمه

به شگفتی می پرسید: این آیات را چگونه شنیده ای؟ زهرای مرضیه می فرمود: از حسن شنیده ام.4
پیامبر در مورد حضرت مجتبیg   فرمودند:

ِة َفلَینُظر ِاَلی الَحَسِن ابِن َعلی؛5 هر کس می خواهد آقای  ِد َشــباِب َاهِل الَجّنَ ُه َان َینُظَر ِالی َســّیِ »َمن َســّرَ

جوانان بهشت را ببیند، به حسن نگاه کند«.
در روایت دیگری آن حضرت فرمود: »حسن گل خوشبویی است که من از دنیا برگرفته ام«. 6

زینب دختر ابو رافع می گوید: حضرت زهرا در هنگام بیماری رسول  اهلل )صلی  اهلل علیه و اله( هر دو 
فرزندش را نزد او آورد و فرمود: اینان فرزندان شما هستند. اکنون ارثی به آنان بدهید. حضرت فرمود:

»شرف و مجد و سیادتم را به حسن دادم و شجاعت وجود خویش را به حسین بخشیدم«. 7
2. ُخلق حضرت

الف(حلموبردباری
 حلم امام حســنg از آیات قرآن نشــئت  گرفته بود. حلم آن حضرت در حدی بود که مروانـ  یکی از 
دشمنان پرکینه خاندان رسالتـ  بعد از آنکه امام حسنg را بسیار آزار داد، درباره اش گفت: این کارها 

را با کسی انجام دادم که حلم و خویشتن داری او با کوه ها برابری می کند.8 
نقل شــده که روزی یکی از غالمان امام حســنg خیانتی کرد که مستوجب عقوبت شد. هنگامی 
که حضرت خواســت او را تأدیب کند، غالم این آیه را خواند: »َو اْلكاِظمیَن اْلَغْیَظ؛ و خشــم خود را فرو 

می برند«.
امامg فرمودند: خشم خود را فرو خوردم.

اِس؛ و از مردم درمی گذرند«. آن غالم این بار گفت: »َو اْلعافیَن َعِن الّنَ
فرمودند: از گناه تو نیز درگذشتم.

گفت: »َو اهلُل ُیِحّبُ اْلُمْحِسنین؛9 و خدا نیکوکاران را دوست دارد«.
فرمودند: تو را آزاد کردم و دو برابر آنچه پیش تر از من می یافتی، برای تو مقّرر گردانیدم. 10

ب(قدرشناسی
نمونه های سپاسگزاری و قدردانی در سیره امام حسنg فراوان است.

نقل شده که روزی کنیزی شاخه گلی را به امام حسنg اهدا نمود. آن حضرت او را آزاد کرد. انس بن 
مالک عرض کرد: آیا شما برای یک شاخه گل ناچیز، او را آزاد کردید؟

َبَنا اهلُل  َتَعاَلی ؛ خداوند ما را چنین تربیت کرده است«. آنجا که     می فرماید: 
َ

ّد
َ
امامg در پاسخ فرمودند: »أ

وها ِإّنَ اهلَل كاَن َعلی  ُكّلِ َشــْی ٍء َحســیبا؛11 هرگاه به شما 
ُ

ْو ُرّد
َ
ْحَســَن ِمْنها أ

َ
وا ِبأ ٍة َفَحّیُ یُتْم ِبَتِحّیَ »َو ِإذا ُحّیِ

درود و تحیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا )الاقل( به همان گونه پاسخ گویید! خداوند حساب 
همه چیز را دارد«.12
ج(عفووگذشت

امام حســنg در طول زندگی پربرکتش همواره در راه هدایت و ارشاد مردم، گام برمی داشت. شیوه  
برخــورد آن حضرت با عموم مردمـ  حتی دشــمنانـ  چنان جالــب و زیبا بود که همه را به خود جذب 

می کرد.
مردی از شامیان گوید: روزی در مدینه شخصی را دیدم با چهره ای آرام و بسیار نیکو و لباسی در بر کرده 

که به طرز زیبایی آراسته و سوار بر اسب بود.
درباره او پرســیدم. گفتند: حسن بن علی بن ابی طالب است. خشمی سوزان سرتاپای وجودم را فرا 
گرفت و بر علی بن ابی طالبg حسد بردم که چگونه چنین پسری دارد. پیش او رفته و پرسیدم: آیا تو 
فرزند علی هستی؟ زمانی که تأیید کرد، سیل دشنام و ناسزا از دهان من به سوی او سرازیر شد. پس  از 

آنکه به ناسزاگویی پایان دادم، از من پرسید: آیا غریب هستی؟
گفتم: آری! فرمودند: با من بیا، اگر مســکن نداری به تو مسکن می دهم و اگر پول نداری به تو کمک 

می کنم و اگر نیازمندی، بی نیازت سازم.
هنگامی که این گفتار مهرانگیِز را از او شــنیدم، آن چنان دگرگون شــدم که اشک از چشمانم جاری 

گردید و با تمام وجودم گفتم: گواهی می دهم که 
تو خلیفه خدا در زمینش هســتی. خداوند آگاه تر 
اســت که مقام رسالت خود را در وجود چه کسی 
قرار دهد. تو و پدرت مبغوض ترین افراد نزد من 
بودید، ولی اینک تو محبوب ترین انسان ها نزد 

من هستی.
ســپس من به خانه امام حســنg وارد شدم 
و مهمــان آن بزرگوار گردیدم. پــس از مّدتی 
درحالی که قلبم سرشار از محبت خاندان رسالت 

بود، از محضر امام حسنg بیرون رفتم.13
اما مهربانی این آقا را که عالوه بر دوســتان، با 
دشمنانش نیز مهربان بود، چگونه پاسخ دادند؟ 
چطور در مدینه با ایشان رفتار کردند؟ چگونه او را 

مظلومانه مجبور به صلح کردند؟
از ماتم حسن همه کون و مکان گریست          

چون در کنار او شه لب تشنگان گریست
زهر جفا چو بر جگرش کارگر شدی             

زهرا و مرتضی و نبی در جنان گریست
زینب چو دید لَخت جگر از برادرش             
چندان گریست کز اَلَمش آسمان گریست
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ورودکارواناهلبیتبهشام
هادی الیاسی

حلقة وصل
رسول خدا به امیر المؤمنینg فرمود: 

ْیــَف  َو َلــْو َكاَن َكاِفــرًا؛1 
َ

ْكــِرمِ  الّض
َ
»یــا علــی!... َو أ

مهمان را گرامی بدار، اگرچه کافر باشد«. 
 مهمان در فرهنگ اســالمی و سیرة پیامبر
و اهل بیــت کرامتی ویژه دارد. در قرآن نیز به 
تکریم مهمان سفارش شده و به سیرة پیامبران 

صالح الهی در این زمینه اشاره شده است.
از همین رو پیامبر اکرم فرموده اند: 

ِخِر َفْلُیْكِرْم َضْیَفه؛ 2 
ْ

»َمْن كاَن ُیْؤِمُن ِباهلِل َو اْلَیْوِم اآل
هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، مهمانش 

را گرامی بدارد«.
اما شــامیان که خود را مســلمان امت پیامبر 
اکــرم می خواندند، با فرزنــدان و اهل بیت 
او هنگام ورود به شــام چگونه رفتار کردند؟ اگر 
 هــم از منظر مردم شــام، اهل بیت پیامبر
خروج کنندگان از دین بودند، باید طبق فرمایش 

رسول خدا ایشان را اکرام می کردند. 
مرحوم شــیخ عباس قمــی در نفس المهموم 

می نویسد:
»فــی أول صفــر أدخــل رأس الحســینg إلــی 
دمشق، و هو عید عند بنی أمیة، و هو یوم تتجدد 

فیه الحزان:
کانت مآتم بالعراق تعدها             

أمویة بالشام من أعیادها3
روز اول صفر، سر حسینg را به دمشق آوردند و 

آن روز عید بنی امیه، و روز ماتم است:
روزهای ماتمی اندر عراق آمد پدید که بنی امیه 

در شام آن روزها را عید کردند«.
تاریخ ورود اهل بیت به شــام را روز اول ماه صفر 
نوشته اند که بنی امیه آن روز را عید گرفتند. بنا بر 
برخی روایات، اهل بیت را سه روز در دروازه شهر 

دمشق نگاه داشتند.4
شعر مرثیه

خنده بر پاره گریبانی مان می کردند 
خنده بر بی سروسامانی مان می کردند 

پشت دروازة ساعات معطل بودیم 
خوب آمادة مهمانی مان می کردند 

از سر کوچة بی عاطفه تا ویرانه 
سنگ را راهی پیشانی مان می کردند 

هر چه ما آیه و قرآن و دعا می خواندیم 

بیشتر شک به مسلمانی مان می کردند 
شرم دارم که بگویم به چه شکلی ما را 

وارد بزم طرب خوانی مان می کردند 
بدترین خاطره آن بود که در آن مدت 

مردم روم نگهبانی مان می کردند 
هیچ جا امن تر از نیزة عباس نبود 

تا نظر بر دل حیرانی مان می کردند5
متن مرثیه

در زیارت نامه ناحیه مقدســه در بیان پاره ای از 
مصائب اســارت امام زین العابدینg و زنان 
و کودکان، خطاب به امام حســینg چنین 

آمده است:
ْهُلَك َكالَعِبیِد َو 

َ
ُســَك َو ُســِبَی أ

ْ
»َو َوَرَد َعَلی اْلَقَناِة َرأ

اِت َتْلَفُح  ْقَتــاِب اْلَمِطّیَ
َ
ــُدوا ِفی اْلَحِدیــِد َفْوَق أ ُصّفِ

ُوُجوَهُهــْم َحُروُر اْلَهاِجَراِت ُیَســاُقوَن ِفــی اْلَفَلَواِت 
ْعَنــاِق ُیَطــاُف ِبِهــْم ِفــی 

َ ْ
ْیِدیِهــْم َمْغُلوَلــٌة ِإَلــی ال

َ
أ

اق؛ 6 ْسَواِق َفاْلَوْیُل ِلْلُعَصاِة اْلُفّسَ
َ ْ
ال

اهل و عیالت چون بردگان به اســیری رفتند، و 
درُغل و زنجیر آهنین بر فراز شتران در بند شدند. 
گرمای )آفتاِب( چهره هاشــان را می سوزاند. در 
صحراها و بیابان ها کشیده می شدند. دستانشان 
به گردن ها زنجیر شده، در میان بازارها گردانده 

می شدند. ای وای بر این سرکشان گناهکار!«.
در حدیثی امام زیــن العابدینg به نعمان بن 

منذر مداینی فرمود:
»ای نعمان! ندیدم مصیبتی را که شدیدتر باشد 
از آن زمانی که ما را وارد شهر شام کردند. نعمان 
عرض کرد: آن مصیبت چگونه بود؟ امام فرمود: 
این ظالمان در آن حال، هفت مصیبت بر ما وارد 
آوردند که از زمان اسیری ما، چنین مصیبت هایی 

بر ما وارد نیامده بود:
اول آنکــه این ظالمان دور مــا را احاطه کردند؛ 
درحالی که شمشــیرهای خود را برهنه کرده و 
نیزه های خود را اســتوار نموده بودند. بر ما حمله 
می کردند و با کعب نیزه بــر ما می زدند. ما را در 
میان جمعیت اهل شــام نگاه داشــتند، تا اهل 
طرب و تنبور و مزمار حاضر شــدند. پس شادی 

می کردند و دف و تنبور می زدند.
دوم آنکه ســرهای شــهیدان را در میان زنان 
و اطفال ما آوردند. ســر پدرمg و سرم عمویم 
عباسg را در مقابل کجاوة عمه ام زینب و ام 

اکلثوم قرار دادند و سر برادرم، علی اکبرg و 
پسر عمویم قاسمg را در برابر خواهرم سکینه 
و فاطمه می آوردند و با سرها بازی می کردند؛ 
َفَكم ِمن رأٍس َیُكّبُ َعلی َوجِه الرِض َبیَن َقواِئِم 
ِكب؛ چه بســیار سرها بود که بر روی زمین  الَمرا

میان دست و پای اسبان می افتاد.
ســوم آنکه از باالی بام های خانه های شام آب 
و آتش بر ســر ما می ریختند. آتشــی به عمامة 
من افتاد و چون دست هایم به گردنم بسته بود، 
نتوانســتم آن آتش را خاموش نمایم. عمامه ام 
سوخت و آتش به سرم رسید و سرم نیز سوخت.

چهارم آنکه از طلوع آفتــاب تا نزدیک غروب، 
در کوچــه و بــازار با تنبورها مــا را گردانیدند و 
می گفتند: ای مردم بُکشید این خارجی ها را که 

هیچ احترامی در اسالم ندارند.
پنچم آنکه ما را از شــتران پیاده کردند و به یک 
ریســمان بستند. پس ما را به در خانه های یهود 
و نصــارا آوردند و به آنها گفتند کــه اینها از آن 
اهل بیتی هســتند که پدران شــما را کشتند و 
خانه های شما را تخریب کردند. پس امروز شما 
َحٌد منهم إاّل َوقد 

َ
تالفی کنید؛ یا نعمان! َفما َبقَی أ

خشاِب ما أراد؛ 
َ
حجار وال

َ
راِب وال لقی َعلینا ِمَن الّتُ

َ
أ

ای نعمان! تمام یهودیان و نصرانیان آنچه که از 
خاک و سنگ و چوب بود، بر ما انداختند.

ششــم آنکه ما را به بازاره برده فروشان آوردند 
و خواســتند مــا را به جای غالمــان و کنیزان 
بفروشــند، َفما َجَعــَل اهلل لهــم؛ اما خدا این امر را 

برایشان مّیسر نفرمود.
هفتم آنکه ما را در مکانی منزل دادند که سقف 
نداشــت. روز از گرما و شب از سرما آرام نبودیم 
و از گرسنگی و تشــنگی و خوف کشته شدن، 

آسایشی برای ما نبود«.7
پی نوشت

1. شعیری، جامع الخبار، ص84.
2. طبرسی، مكارم الخالق، ص135.

3. شیخ عباس قمی، نفس المهموم، ص391.
4. همان.

كبر لطیفیان. 5. علی ا
ابــن المشــهدی، المــزار الكبیــر، ص505؛   .6

ج98،  النــوار،  بحــار  مجلســی،  عالمــه 
ص241.

كاشــانی،  7. عالمــه شــریف 
تذكــرة الشــهداء، ج2، 

ص323ـ  324.

شهــــــادتحضرت
qامامحسنمجتبی

هادی الیاسی

 حلقة وصل
:قال رسول اهلل

ّمِ َو ُیْقَتُل اْبِنَی اْلُحَسْیُن  ُیْقَتُل  اْبِنَی  اْلَحَســُن  ِبالّسَ
ْیف؛ 1 ِبالّسَ

 پسرم حسن با زهر کشته می شود و پسرم حسین 
با شمشیر.

ابن عباس می گویــد: روزی امام مجتبیg بر 
 وارد شــد. تا چشــم پیامبر پیامبر اکرم
به امام حســنg  افتاد، گریه کــرد و او را روی 
زانوی خود نشانید و فرمود: »تذّکرُت ما یجری 
علیه من الُذل بعدی؛ وقتی به او نگاه می کنم یاد 
مصائبی می افتم که بعد از من بر او وارد می شود. 
م ُظلما و ُعدوانا؛ از روی کینه و دشمنی  ُیقَتُل بالسَّ
او را با َسم مســموم می کنند. فِعنَد ذلک تَبکی 
المالئکه و الّسبع الشداد لموته و یبکیه کل شیء 
حتی الطیر فی جّو الســماء و الحیتان فی جوف 
الماء فمن بکاه لم تعَم عینیه یوم تعمی العیون و 
من حزن علیه لم یحزن قلُبه یوم تحزن القلوب؛ 
هم فرشتگان هفت آسمان بر او می گریند و هم 
پرندگان در هوا و ماهیــان دریا. بعد فرمود: هر 
چشمی که بر حسنم گریه کند، قیامت که همة 
چشم ها کورند، آن چشــم، بینا و روشن است و 
هر که برای او محزون شــود، قلبش در قیامت 

محزون نمی شود«.2

شعر مرثیه
بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست 
یا آن سری که خاک پای مجتبی نیست

بر گریة زهرا قسم مدیون زهرا است 
چشمی که گریان عزای مجتبی نیست...

یا اهل العالم ما گدای مجتبائیم

ما خاک پای خاک پای مجتبائیم
آیا شده بال و پرت افتاده باشد؟

در گوشه ای از بسترت افتاده باشد؟
آیا شده مرد جمل باشی و اما

مانند برگی پیکرت افتاده باشد؟
آیا شده سجاده ات هنگام غارت

دست سپاه و لشکرت افتاده باشد؟
آیا شده در لحظه های آخرینت 

چشمت به چشم خواهرت افتاده باشد؟3

متن مرثیه
آن قدر غریب و مظلوم بود که وقتی به مســجد 
می رفــت، می دید باالی منبر، پــدرش را لعن 
می کنند. ســجاده از زیر پایش می کشــیدند. 
بیرون می آمد، به او می گفتند: مذّل المؤمنین. به 
خانه  هم که می آمد، باید با قاتل خودش روبه رو 

می شد.4
جناده گویــد: وقتی امام حســنg بیمار بود 
و بــه همان بیماری درگذشــت، بــه خانه اش 
ُمـ  َو 

َ
رفتم؛ َو َبْیَن َیَدْیــِه َطْســٌت ُیْقــَذُف َعَلْیِه الــّد

ْسَقاُه 
َ
ِذی أ

َ
ـ  اّل ــّمِ ُج َكِبُدُه ِقْطَعًة ِقْطَعًة ِمَن الّسَ َیْخُر

ُمَعاِوَیة؛ طشتی در برابرش بود که خون دهانش 
در آن می ریخت و بر اثر ســمی که معاویه به او 
خورانیده بود، خون جگرش لخته لخته از دهانش 
خارج می شــد. گفتم: َسرورم چرا خود را معالجه 
نمی کنید؟ گفت: بندة خدا مرگ را چگونه معالجه 

کنم؟ انا هلل و انا الیه راجعون...5
در زیارت جامعه ائمه مومنین می خوانیم: 

هام؛6 كفانه بالّسَ ت ا
َ

السالم علی شهید قد ُشّك
سالم بر شهیدی که کفن هایش با تیرها پاره پاره 

شد.

 gلحظات پیش از شــهادت به امام حســین
وصیت کرد: برادرم وقتــی از دنیا رفتم، خودت 
مرا غسل بده، خودت کفنم کن و خودت بر من 
نماز بخوان. ســپس مرا به کنــار قبر جدم ببر تا 
بــا او تجدید عهد کنم و بعد بــه کنار قبر مادرم 
فاطمه ببر و بعد مرا در بقیع دفن کن و بدان که 
از کینه عایشه، ظلمی به من می رسد که مردم به 

دشمنی او با پیامبر  پی می برند.7
همین گونه هم شد. هنگامی که بنی هاشم بدن 
مطهر را برای وداع کنــار قبر پیامبربردند، 
آن زن گفت: نمی گذارم بدن حسنg را اینجا 
دفن کنید. هنوز گفتگوی بنی هاشم با او به اتمام 
نرســیده بود که به دستورش، بدن مطهر امام را 
هــدف تیر قرار دادند تا جایی که؛ »حتی اصابت 
سبعین سهماً؛ هفتاد تیر به بدن آقا اصابت کرد«. 

بدن سوراخ سوراخ و پاره پاره شد.8
بر غربت تو ماهی دریا گریسته

چشم رسول و حیدر و زهرا گریسته
تیری که پیکر تو به تابوت دوخته
از بهر زخم های تو موال گریسته

 پی نوشت
1. سلیم بن قیس، كتاب سلیم، ج2، ص838؛ محمدباقر مجلسی، 

بحار االنوار، ج33، ص367.  
2. شیخ صدوق، االمالی، مجلس 24.

كبر لطیفیان. 3. علی ا
4. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج 44، ص 33.

5. همان، ص 138.
6. ابن مشــهدی، مــزار كبیر، زیــارت جامعه االئمة 

المؤمنین، ص 297.
7. كلینی، كافی، ج1، ص302، ح3.

8. محــدث قمــی، أنــوار البهیــة 
الحجــج  تواریــخ  فــی 

اللهیه.

منبر  فیش روضهمنبر  فیش روضه
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سبـــــطاکبــــــرزمـــــــــانغــــــــروب
gبررسیسندیتاریخشهادتامامحسنمجتبی

حسین زمان پور

یکــی از موضوعاتی که از دیربــاز در تاریخ 
مناقشه برانگیز بوده، تعیین تاریخ دقیق تولد 
و وفات افراد مشــهور و نامی است. متأسفانه 
به علت کمبود منابع تاریخی و بعضاً نقل های 
متعارض، زمان دقیقی از وقایع تاریخی موجود 
نیست و این مسئله در برخی موارد، مشکالتی 
را به همراه داشــته اســت. تاریــخ زندگانی 
معصومین نیز از این مسئله مستثنی نمی باشد.

در این نوشتار به بررسی تاریخ های ذکرشده 
 gبــرای شــهادت امــام حســن مجتبی
می پردازیم و اشاره ای هم به شبهاتی خواهیم 

کرد که در این باره مطرح است.
در کتب تاریخی و روایی برای زمان شهادت 
امام حســن مجتبیg دو تاریخ ذکر شــده 
اســت. یکی 28 صفر که مصــادف با وفات 
پیامبراســت و دیگری هفت صفر که با 
تولد امام کاظمg هم زمانی دارد. هم زمانی 
تاریخی بین شــهادت و تولــد دو امام همام، 
باعث بروز مشــکل شــده اســت؛ چراکه 
شیعیان نمی دانند در این تاریخ بنا بر سفارش 
معصومین که فرموده اند در شادی ما شاد و در 
عزای ما محزون باشــید،1 چه سیره ای را در 

پیش بگیرند. 
 1. بررسی تاریخ هفت صفر

تا قرن هشــتم و قبل از زمان شهید اول2 که 

در کتابش3 به این تاریخ اشــاره  کرده، در هیچ 
جایی صحبت از این تاریخ برای روز شهادت 
امام حســن مجتبیg نبوده است. بعد از این 
زمان، کم کم در بین علما4 این نظر جا باز کرد؛ 
بــه طوری که امروزه به غیــر از ایران، تقریبًا 
سراسر جهان تشّیع در این تاریخ برای امام دوم 

عزاداری می کنند.
دربارة اینکه چرا این قول به ســرعت در بین 
علما تأیید شد، باید گفت توصیه به عزاداری در 
کل مــاه محرم و صفر و ترجیح عزا در صورت 
تعارض بــا تولد، دو دلیل عمدة این مســئله 

می تواند باشد.

 2. بررسی تاریخ 28 صفر
به گمان برخی تاریــخ 28 صفر به عنوان روز 
شهادت امام حسن مجتبیg از نظر تاریخی 
ضعیف اســت. اما باید گفت که بیشتر بزرگان 
حدیث و متقدمین همانند شیخ کلینی،5 شیخ 
مفید،6 شیخ طوسی7 و...8 در کتاب های خود، این 
تاریخ را نقل و آن  را تأیید کرده اند. بنابراین شکی 
نیســت که این تاریخ به هیچ عنوان ساختگی 

نیست و از نظر تاریخی و روایی مستند است.   

  علــت توجــه بــه تاریــخ 28 صفــر در برخــی از ادوار 
تاریخ

برای این موضوع عوامل مختلفی ذکر شــده 

است که به اختصار به نمونه هایی اشاره خواهیم 
کرد:

1. باید دانســت پیش از آنکه شــهید اول تاریخ 
هفت صفر را نقل کند، مردم تا هشت قرن برای 
امام دوم شیعیان در 28 صفر عزاداری می کردند؛ 
بنابراین این قدمت و سابقه، خود می تواند عامل 

مهمی برای این موضوع باشد.
2. بعد از قــّوت گرفتن تاریخ هفت صفر، دولت 
صفویه با مشــورت علما تصمیم گرفت برای 
باشکوه برگزار کردن عزاداری معصومین، در آخر 
صفر با ســیاه پوش کردن معابر و تعطیلی بازار، 
 gو امام رضا gامام حسن ،sعزاداری پیامبر
را در یک تاریخ هماهنگ و مستند برگزار کند تا 
هم عزاداری خوب و در شأن برگزار شود و هم از 

تعطیلی چندباره جلوگیری شود.
برخی معتقدند ناصرالدین شاه قاجار برای اینکه 
بتواند جشن تولد خود را که در تاریخ شش صفر 
بوده، برگزار کنــد، عزاداری امام را به این تاریخ 
منتقل کرده است تا مانعی برای برگزاری جشن 

تولدش نداشته باشد.9 
3. نقل تاریخ تولد امــام کاظمg در این زمان 
باعث شد تا تاریخ هفت صفر به عنوان تاریخ تولد 
این امام ثبت شود. از آنجایی که تاریخ دیگری، 
یعنــی 28 صفر، برای عزاداری وجود داشــت، 
همان تاریخ برای شهادت این امام بزرگوار ثبت 

شد.
4. عده ای این کارـ  یعنی برگزاری مراسم تولد 
امام کاظمg در هفت صفرـ  را توطئة شــاه در 
مقابل مرجعیت می دانند؛ چراکه آقای بروجردی 
هفت صفر برای امام دوم عزاداری می کرد. شاه 
بعد از فوت ایشــان این روز را در تقویم به عنوان 
روز تولد ثبت کرد و به این شکل جسارت خود را 

به مرجعیت نشان داد.10  
 جمع بندی 

از آنجا که هر دو تاریخ در کتب روایی و تاریخی 
ثبت و مورد تأیید علما است، می توان بین این 
دو قول بدین شــکل جمع کــرد که عالوه بر 
تاریخ 28 صفر که به همــراه پیامبربرای 
سبط اکبر ایشان هم عزاداری می شود، در تاریخ 
هفت صفر هم اختصاصی برای این امام عزیز 
مجلس عزا برقرار شــود. این کار، هم با سیره و 
فتوای علما ســازگاری دارد که امر فرموده اند 
در ایــن تاریخ عزای کریم اهــل بیت برگزار 
شــود، و هم با شــیعیان جهان که تقریباً همة 
 gآنها در این تاریخ برای امام حســن مجتبی
عزاداری می کنند، هم نوا خواهیم شــد. ضمن 
اینکه حرمت ماه صفر را نگه خواهیم داشت که 

ماه عزا و ماتم اهل بیت است.
تنها نکته ای که باقــی می ماند، تاریخ تولد امام 
کاظمg اســت که در کتب روایی دسته اول، 

تاریخ تولد ایشــان هفت صفر ذکر نشده، بلکه 
فقط به سال تولد ایشــان اشاره شده است.11 از 
روایت مرحوم کلینی12 و شواهد تاریخی چنین 
برمی آیــد که تولد امام کاظــمg در 17 تا 27 
ذی الحجه اتفاق افتاده است. بنابراین می توان 
یکــی از این روزها را به نــام تولد این امام عزیز 
نام گذاری کرد و در آن به جشن و سرور پرداخت.

کوتاه سخن اینکه در هفت و 28 صفر با نام امام 
حســن مجتبیg به سینه بزنیم و در مصیبت 

ایشان اشک بریزیم. 
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االمامه یحیی بن الحسین بن قاسم الرسی زیدی می دانند.

3. دروس، ج2، ص10.
4. كفعمــی، بلــد االمیــن، ج2، ص596، فصــل42؛ شــیخ بهایــی، 
توضیــح المقاصد، ص6 و بســیاری از متأخرین مثــل صاحب جواهر، 

محدث قمی و... .
5. اصول كافی، ج1، ص461.

6. مسارالشیعه، ص46.
7. مصباح المتهجد، ص791.
8. روضه الواعظین، ص169.

9. به نقل از آیت اهلل مجتهدی.  
10. آیت اهلل غروی، عضو شورای عالی حوزه های علمیه.

11. كتاب بحر االنساب در قرن دهم، تاریخ هفت صفر را به سال 128 
اضافه كرده است.
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برگشــتن از مكــه، در شــهرک ابــواء، مــادر    امــام كاظمg ایشــان را به 
دنیا آوردند.

ــر  ــرای ســبط اکب ــراه پیامبرب ــه هم ــر کــه ب ــخ 28 صف ــر تاری عــاوه ب
ــر هــم اختصاصــی  ــخ هفــت صف ایشــان هــم عــزاداری می شــود، در تاری
بــرای ایــن امــام عزیــز مجلــس عــزا برقــرار شــود. ایــن کار، هــم بــا ســیره 
و فتــوای علمــا ســازگاری دارد کــه امــر فرموده انــد در ایــن تاریــخ عــزای 

کریــم اهــل بیــت برگــزار شــود منبر  معارف

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
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qجریانشناسیاصحابامامعلی

ریزشورویش
محمد محسن مرّوجی طبسی

با مطالعه گذرا بر صفحات تاریخ اسالم، می توان 
 gچنین گفت که اصحاب حضرت امیرالمؤمنین
یکی از مؤثرترین افراد در تاریخ اسالم و حوادث 
پــس از رحلت رســول خداهســتند که با 

چهره های مثبت و منفی در تاریخ رخ نموده اند.
در دوران امــام علــیg بعضــی از صحابه و 
مسلمانان سابقه دار، والیت ایشان را نپذیرفتند و 
حتی به دشمنی با ایشان پرداختند که به برخی از 

آنها اشاره می شود. 
ابوموســی اشعری: در مکه مســلمان شد و در 
بین یاران پیامبر مرتبه ای یافت و حتی از سوی 
پیامبر حاکم یمن شــد. او از سرداران فتوحات 
شمرده می شــد. امام علیg در آغاز خالفت 
او را در حکومت کوفه ابقا کرد؛ اما ابوموســی در 
جمل بدعهدی کرد و مــردم را از یاری امام باز 
می داشت. به ناچار امام او را عزل کرد. پس از آن 
مالک او را از کوفه اخراج کرد و ابوموسی در سال 

42 درگذشت.
اشــعث بن قیس کندی: از بزرگان یمن و یکی 
از صحابــه پیامبربود که پس از پیامبر مرتد 
و اســیر شد. ابوبکر او را بخشید و خواهر خویش 

را به ازدواج او درآورد. پس از کشته شدن عثمان 
از سوی حضرت امیرg والی آذربایجان شد. او 
پس از مدتی به دلیل مسائل مالی عزل و به مدینه 
فرا خوانده شد. در نهایت در صفین به امام گفت: 
باید در پی مالک اشتر بفرستی و او را از جنگ باز 
بداری، واال همان طور که عثمان را کشتیم تو را 
نیز می کشیم. او در شــمار خوارج درآمد و حتی 
 gیک بار امــام را به قتل تهدید کرد. امام علی
اشــعث را لعن کرد و او را انسانی حسود، متکبر، 
 gترسو و منافق خواند. او در شهادت امام علی
با ابن ملجم همکاری کرد و در سال 40 هجری 
از دنیا رفت. دختر اشعث امام حسنg را شهید 
کرد و پسرش محمد، مسلم بن عقیل را دستگیر 
کرد و پسر دیگرش قیس، همراه سپاه ابن سعد با 

امام حسینg جنگید.
جریر بن عبــداهلل بجلی: از اصحاب رســول 
خدابود. در جنگ صفین امام او را نزد معاویه 
فرستاد تا معاویه را به بیعت وادار کند؛ اما معاویه 
او را خریــد و جریر از امام کناره گرفت. او از کوفه 
فرار کرد و خانه اش را آتش زدند. جریر در ســال 

51 هجری درگذشت.

حرقوص بن زهیر: در جنگ های صدر اســالم 
شــرکت داشــت و در جنگ حنین به پیامبر در 
تقسیم غنایم اعتراض کرد. او در جمل به یاری 
امام علیg شــتافت؛ اما در صفیــن از یاران 
عمروعاص شد. در نهایت تفکر او و یارانش مثل 
عبداهلل بن وهب به تشکیل خوارج منتهی شد و 
در ســال 38 در جنگ با امام علیg در نهروان 

کشته شد. 
زبیر بن عوام: از پیشگامان در اسالم بود. او داماد 
 gابوبکر شد، ولی ارتباطش را با حضرت علی
حفظ کــرد. او در جمل مقابل امام علیg قرار 
گرفت و گفت: من با دست با علی بیعت کرده ام 
نه بــا دل. زبیر از میدان نبرد جمل بیرون رفت و 

ابن جرموز او را کشت.
شــبث بن ربعی: موذن ســجاح، همان پیامبر 
دروغین بود. او در زمان خالفت امام علیg از 
یاران امام شد و در صفین یکی از فرماندهان سپاه 
بود؛ اما پس از حکمیت به خوارج پیوست و پس 
از مدتی از آنان جدا شد و به سپاه امام پیوست. او 
در قتل مســلم بن عقیل شرکت کرد و در کربال 
علیه امام حســینg شمشیر زد. شبث در سال 

بارِگران
سیریدرانتخابمرجعیتشیعیدرعصرحاضر

جواد محمد زمانی

نهاد »مرجعیــت« از دیرباز نقــش مهمی  در 
پیشبرد اندیشه های مکتب تشّیع داشته است. 
مراجع معظم تقلید، کانــون عواطف مردمی  و 
پناهگاه مظلومان در طول تاریخ بوده اند. آنچه 
در معرفی مراجع تقلید اهمیت بســزایی داشته، 
برخوردار بودن از درجات باالی علمی است که 
 یکی از شروط مرجعیت شیعه به شمار می رود؛ 
چنان که مرحوم سیدمحمد فشارکی اصفهانی 
v بدان اشــاره کرده است. هنگامی  که پس 
از رحلت میرزای شــیرازی اول، به ایشان برای 
قبول مرجعیت مراجعه کردند، گفت: »ریاست 
دینی و مرجعیت اســالمی  به جز علم فقه، امور 

دیگری الزم دارد؛ همچون آگاهی از مســائل 
مختلف سیاســی و شناختن درست جریان ها و 

مسائل...«.1
قبول این مسئولیت اغلب با درخواست شاگردان 
علما یا علمای هم عصر صــورت می پذیرفته 

است. 
اغلب مراجع تقلید در آغاز از پذیرش این مسئولیت 
اســتنکاف داشتند؛ اما پس از اصرار دیگر علما و 
شاگردانشان، آن را می پذیرفتند. گاهی به دلیل 
محرز نبودن اعلمیــت در فرد خاصی، چند نفر 
عهده دار این مسئولیت بوده اند؛ چنان که پس از 
رحلت آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری یزدیـ  

80 هجری در کوفه درگذشت.
طلحه بن عبید اهلل: از نامداران صحابه رســول 
خدابود. او در عهــد عثمان به ثروت کالن 
دست یافت؛ اما کم کم دشمن عثمان شد. او آب 
را بر عثمان بست و پس از قتل عثمان نخستین 
فــردی بود که با امام بیعت کــرد. با این حال در 
جنگ جمل شــرکت کرد و مروان بن حکم او 
را کشــت؛ چراکه مــروان داماد عثمــان بود و 

می دانست که طلحه، عثمان را کشته است.
قعقاع بن شــور: از طرف امام علیg حکمران 
»کسکر« یا »میسان« بود. او بیت المال را برای 
خوشگذرانی خود به مصرف می رساند که امام 
وقتی آگاه شد، اموال را از او بازستاند و قعقاع نیز 

به معاویه گروید.
منذر بن جارود: از یاوران امام علیg بود و در 
جنگ جمل در ســپاه امام قرار داشت. از طرف 
حضرت، حاکم اســتخر فارس شــد. او در آنجا 
مقدار کالنــی از بیت المال را به خود اختصاص 
داد و چون جرمش آشــکار شد، امام او را برکنار و 
زندانی کرد. او از سوی دامادش، عبیداهلل بن زیاد 
 gاســتاندار بعضی از مناطق شد و امام حسین
را به کوفه دعوت کرد؛ اما بی وفایی نشــان داد 
و ســلیمان بن صرد، سفیر امام حسینg را به 

عبیداهلل تسلیم کرد. 
در برابر، کسانی در میان اصحاب امام علی بودند 
که  هنرمندانه بر صراط اسالم ثابت قدم ماندند، 
روان خویش را با هوس های تیره مادی نیالودند، 
به وقت نیاز از »حاشــیه« بــه »متن« آمدند، با 
ارباب محبت، پیمان وفا بستند و سرانجام، »جام 
شــیرین سعادت« را از موالیشــان ستاندند. از 
این افراد نیز می توان به چهره هایی چون: ابوذر 
ی، ُخَزیمه  غفاری، اصبغ بن نُباته، ُحجر بن عدِّ
بن ثابت )ذوالشهادتین(، صعصعه بن ُصوحان، 
عبداهلل بن عباس، عّمار یاســر، قیس بن سعد، 
مالک اشتر، مالک بن تیِّهان، محمدبن ابی بکر، 
میثم بن یحیی )تّمار( و  هاشم بن عتبه )ِمرقال( 
اشاره کرد. البته بین اصحاب امام علیg مراتب 
و طبقــات گوناگونی بوده کــه در مرتبه اعال، 
می توان به اصبغ بن نباته، میثم، عمار، سلمان، 
ابوذر، حجر بن عدی و عمرو بن حمق اشاره کرد 

که از آنها به اصحاب سّر یاد شده است.
در طبقه دیگر از اصحاب امام، افرادی همچون 
عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن مســعود حضور 
داشــتند که فقه و حدیث علوی را در جامعة آن 

دوران منتشر می ساختند.

منبر  معارفمنبر  معارف

 gاصحاب حضرت امیرالمؤمنین
یکی از مؤثرترین افراد در تاریخ 
اسام و حوادث پس از رحلت 
رسول خداهستند که با 

چهره های مثبت و منفی در تاریخ 
رخ نموده اند.
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رزیـــــــــــــــة
لخمیــــــــــس مؤسس حوزه علمیه قمـ  سه تن از علما عهده دار 

این تکلیف شــدند و به مراجع ثالث شــهرت 
یافتند. آن ســه، آیات عظام ســیدمحمدتقی 
خوانساری، ســیدصدرالدین صدر و سیدمحمد 
حجــت کوه کمره ای بودند. نیــز در دوره هایی 
این مســئولیت در فرد خاصی جلوه یافته است؛ 
همانند عصر آیت اهلل العظمی  سیدمحمدحسین 

.vبروجردی
انتخاب مرجعیت از دهة چهل به بعد بیشــتر با 
رأی و نظر جامعة مدرسین حوزه علمیه قم انجام 
می پذیرفته است. نمونة بارز و نقطه عطف این 
رســالت، پس از ارتحال آیت اهلل العظمی  حکیم 
بود که جامعة مدرسین بر آن شد که امام خمینی 

v را مرجع تقلید معرفی کند.
امــام خمینی از دیرباز از قبول مرجعیت شــیعه 
استنکاف ویژه داشتند. در مقطعی که رژیم شاه 
و دشــمنان خارجی منافع خود را بسیار در خطر 
می دیدند، جامعة مدرســین بــا تنظیم نامه ای 
با دوازده امضا از علما و مدرســین سرشــناس، 

مرجعیت امام را مطرح کرد.
با پیروزی انقالب این رســالت بر دوش جامعة 
مدرسین متعّین شد. پس از انقالب و مرجعیت 
عامه امام خمینی v، پرســش های فراوانی از 
جامعة مدرسین مبنی بر عدول از برخی مراجع 
به امام خمینی مطرح شد که پاسخ قاطع جامعه، 

واضح بودن موضوع و حکم بود. 
واحد بودن زعامت دینی و سیاسی در امام باعث 
شــد پس از رحلت ایشــان و انتخاب آیت اهلل 
خامنــه ای به رهبری، معرفی و انتخاب مرجع با 
مراجع جانشین ایشــان، از ارزشی همسنگ با 

انتخاب رهبری برخوردار گردد.
با توجه به این مهم، بی درنگ در جلســه جامعة 
مدرســین درباره تعیین تکلیف مردم، تقلید از 
آیت اهلل العظمی  گلپایگانی بالمانع و جایز دانسته 
شــد.2 پس از رحلت آیت اهلل العظمی  خویی نیز 
جامعة مدرسین، آیات عظام گلپایگانی و اراکی 
را بــه عنوان مراجع تقلید معرفی کرد. با ارتحال 

آیــت اهلل العظمی  گلپایگانــی در آذرماه 1372 
جامعة مدرسین تصویب کرد که آیت اهلل العظمی 

 اراکی مرجع منحصر معرفی شود.
پــس از آن، موضوع مرجعیِت پس از ایشــان و 
نیز ارجاع احتیاطات ایشان در دستور کار جامعة 
مدرســین قــرار گرفت و در مورد کســانی که 
صالحیت ارجاع احتیاطــات آیت اهلل العظمی 
 اراکی به آنان هست، رأی گیری مخفی به عمل 
آمــد. پس از رأی گیری، این افراد بیشــتر آرا را 
به دســت آوردند: حضرات آیات آقایان: محمد 
فاضــل لنکرانی، محمدتقی بهجت، حســین 
وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، سیدموسی 

شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی. 
امــا دربارة نحوة معرفی مرجع یــا مراجع اعلم 
مقرر شد موضوع با مقام معظم رهبری در میان 
گذاشته شود. گزارش گفتگوها نزد ایشان مطرح 
شد و ایشــان رهنمودهایی بیان کردند. در آن 

مقطع، نتیجه مذاکرات مسکوت نهاده شد.
با ارتحال آیت اهلل العظمی  اراکی، موضوع مجدداً 
در جامعة مدرســین مطرح شد و پس از بحث و 
تبادل نظر، پیشنهاد شد که رهبر معظم انقالب 
نیز بر آن لیســت شش نفره افزوده شود و پس از 
تصویب، متنی تهیه و به امضای آیت اهلل العظمی  

فاضل برسد.
اقدام به موقع و راهگشــای جامعة مدرسین که 
به دنبال جنجال تبلیغاتی گســترده رسانه های 
بیگانه بر ضد مرجعیت شــیعه صورت گرفت، 
موجی از حمایت های گسترده مردمی  و علما و 
شخصیت های برجسته حوزوی را در پی داشت. 
مقام معظم رهبری که تا قبل از اعالم رســمی  
جامعة مدرسین از اقدامات صورت گرفته برای 
طرح مرجعیت خود در داخل کشــور بی اطالع 
بود، پس از صدور این اطالعیه به شــدت با آن 
مخالفــت ورزید؛ اما تالش های ایشــان برای 
منصــرف کردن صداوســیما و اعضای جامعة 
مدرسین از خواندن نام ایشان نتیجه نداد. با این 
حال حتی پس از معرفی جامعة مدرسین و به رغم 

درخواست میلیون ها متقاضی، ایشان از پذیرش 
این مسئولیت دینی در ایران اسالمی  سرباز زد و 

حاضر به دادن رساله عملیه نشد.
مقام معظم رهبری در ســخنرانی خود که چند 
روز پس از اطالعیه جامعة مدرسین ایراد شد، در 

این باره فرمودند:
...عزیزانم! اگر واجب عینی باشد، من از زیر هیچ 
باری دوش خــودم را خالی نمی کنم. در قضیه 
مرجعیت، موضوع این گونه نیست ]و این[ بار بر 
زمین نمی ماند. این قضیه متوقف به فرد نیست. 
آری، آقایان فهرست دادند و اسم حقیر را هم در 
آن فهرست آوردند. اما اگر از من سؤال می کردند، 
می گفتم این کار را نکنید. بدون اطالع من این 
کار را کردند... حتی من به تلویزیون اطالع دادم و 
گفتم اگر آقایان ناراضی نمی شوند، اعالمیه آنها 
را که می خوانید، اسم مرا نخوانید. بعد گفتند که 

نمی شود، تحریف اعالمیه است. 
بار فعلی من بســیار ســنگین است. بار رهبری 
نظام جمهوری اسالمی  و مسئولیت های عظیم 
دنیایی، مثل بار چند مرجعیت است... فعاًل نیازی 
نیست. بحمداهلل این همه مجتهدین هستند... 
پس کســانی که اصرار می کنند و می گویند آقا 
رساله بدهید، توجه کنند که من برای خاطر این از 
قبول بار مسئولیت استنکاف می کنم. بحمداهلل 
آقایان هســتند و نیازی به این معنا نیست. البته 
خارج از ایــران حکم دیگری دارد. بار آنها را من 
قبول می کنم. چرا؟ برای خاطر اینکه آن بار را اگر 

من بر ندارم، ضایع خواهد شد... .3
آنچه گفتیم بخشــی از روند مرجعیت دینی در 

عصر حاضر بود.4

پی نوشت
1. محمدرضــا حكیمــی، الحیــاة؛ به نقل از: شــیخ عبــاس قمی، فوائد 

رضویه، ج2، ص594.
2. رسالت 1368/3/28.

3. سخنرانی مقام معظم رهبری، 1373/9/23.
4. ر.ک: یــاران صــادق آفتاب، سیدمحســن صالح، بازنوشــت: جواد 

محمدزمانی، ص 204ـ  207.

نگاهیبهروایتقلمودواتدرمنابعاهلتسنن
سید محمد مهدی رضوی پور

روایت قلم و دوات یــا حدیث قرطاس از جمله 
روایاتی است که متفق میان شیعه و سنی است و 
شاید بتوان گفت طرق این روایت در منابع معتبر 

اهل تسنن بیشتر از شیعه است.
اهل تســنن، احادیث صحیح بخاری و صحیح 
مســلم راـ  که به اعتقادشان اصح الکتب بعد از 
قرآن اســتـ  غیر قابل انکار می دانند و معتقدند 
احادیث آنها به منزله وحی منزل است. حتی اگر 
کسی بگوید احادیث صحیح بخاری و صحیح 
مسلم مخدوش است، او را بدعت گذار و زندیق 

ملحد می دانند.
حدیث قلم و دوات در شــش موضع از صحیح 
بخاری1 و ســه موضع از صحیح مســلم2 آمده 

است.
بخش نخست این ماجرا مطابق نقل »مسلم« 
چنین اســت: »ســعید بن جبیر می گوید: ابن 
عباس گفته است: پنج شنبه و چه روز پنج شنبه 
ســختی بود!3 آنگاه ابن عباس گریست و سیل 
اشــک او را دیدم که همچون رشته مروارید بر 
گونه هایش جاری شــد. سپس ادامه داد: رسول 
خدا فرمود: برای من کاغذ و قلمی بیاورید تا برای 
شما نوشته ای بنگارم که پس از آن هرگز گمراه 

نشوید...«.4
در بدو امر چنین به نظر می رســد که باید همة 
اصحابی که حضور داشــتند، با شــنیدن این 
خواسته رسول خدا، با شوق و عالقة فراوان، 
 قلم و دواتــی حاضر کنند تــا پیامبر اکرم
وصیت نامــه اش را بنویســد؛ زیرا از یک ســو 
اطاعت فرمان رســول خدا واجب است و از 

ســوی دیگر، این نوشته به هدایت 
جاویدان و ترک ضاللت آنان پیوند 
 می خورد. از سوی سوم، پیامبر
در بســتر بیماری و رحلتش نزدیک 
بود و طبعــاً کلماتی جامع و ویژه ای 
را بیان می فرمود. ازاین رو باید برای دریافت این 
دســتورالعمل از پیامبر و پیشوای خود، سر از پا 
نشناســند و بدون فوت وقت، قلم و دوات حاضر 
کنند. ولی شگفت آنکه جمعی از صحابه با آن به 

مخالفت برخاستند!
مطابق این روایــت، در حضور آن حضرت نزاع 
و درگیری شــد! برخی گفتند: قلــم و دوات را 
حاضــر کنید و برخی گفتند: نیازی نیســت. در 
پاره ای از روایات، نام آنان که مخالفت کرده اند، 
نیامده اســت؛5 ولی در برخی از روایات تصریح 
شده اســت که »عمر« به مخالفت برخاست. از 
جمله در صحیح بخاری آمده اســت که پس از 
درخواست رســول خدا برای مهیا ساختن 
قلم و دوات، »عمر« گفــت: »إّن الّنبــّی غلب 
علیــه الوجــع!!، وعندكــم القرآن، حســبنا كتاب 
اهلل؛ بیماری بر پیامبر چیره شده است )که چنین 
سخنانی می گوید(، قرآن نزد شما است و کتاب 
خدا ما را کافی است!«. یا اینکه در برخی موارد به 
جای عبارت »ان النبی غلب علیه الوجع« عنوان 
شده است: »إن الرجَل لََیهُجر؛6 این مرد در حال 
هذیان گویی اســت!«. بخاری در جای دیگر از 
کتابش نیز همین ســخن را با اندکی تفاوت از 
عمر نقل کرده است. او می نویسد: »ابن عباس 
می گوید: وقتی که بیماری پیامبر شدت یافت، 

منبر  معارف

گاهــی بــه دلیــل محــرز نبــودن اعلمیــت در فــرد 
ــئولیت  ــن مس ــده دار ای ــر عه ــد نف ــی، چن خاص
ــت آیــت اهلل شــیخ  ــد؛ چنان کــه پــس از رحل بوده ان
عبدالکریــم حائــری یــزدیـ  مؤســس حــوزه علمیه 
قــمـ  ســه تــن از علمــا عهــده دار ایــن تکلیف شــدند 

و بــه مراجــع ثــاث شــهرت یافتنــد
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كتب لكــم كتابًا ال تضّلوا  فرمود: ائتونی بكتاب ا
بعــده، قــال عمــر: إّن النبّی غلبه الوجــع، وعندنا 
كتاب اهلل حسبنا؛7 برای من کاغذی حاضر کنید، 
تا برای شما نامه ای بنویسم که پس از آن گمراه 
نشوید. عمر گفت: بیماری بر پیامبر چیره شده و 

کتاب الهی که نزد ما است، ما را کافی است«.
صحیح مســلم نیز در یک مورد )از سه مورد( نام 

معترض را عمر ذکر کرده است.8
ولی با توجه به شباهت دیگر گفتارها با یکدیگر، 
 در مخالفــت عمر با ســخن رســول خدا
تردیدی نیســت و اگر در نقل هایی آمده است: 
»فقالوا«9 یا »فقال بعضهم«10 معلوم است که 
یکی از مخالفت کنندگان نوشتن وصیت نامه، 

عمر بوده است.
چگونه می توان دربــارة حضرت محمد که 
فرســتاده خدا و رابط میان خدا و خلق شــمرده 
می شــود، این کلمات و سخنان را بر زبان جاری 
کــرد؟!! در حالی که قرآن در شــأن او می گوید: 
»َوَمــا َیْنِطــُق َعِن اْلَهــَوى؛11 او هرگز از روی هوای 
نفس ســخن نمی گوید«. قرآن در آیه دیگری 
ُســوُل َفُخــُذوُه َوَما َنَهاُكْم  می گوید: »َوَما آَتاُكُم الّرَ
َعْنُه َفاْنَتُهوا؛12 آنچه را رسول خدا برای شما آورده 
بگیرید )و اجرا کنید(، و از آنچه نهی کرده خودداری 
ِذیَن ُیَخاِلُفوَن 

َ
نمایید« و نیز می فرماید: »َفْلَیْحَذْر اّل

ْو ُیِصیَبُهــْم َعَذاٌب 
َ
ْن ُتِصیَبُهــْم ِفْتَنــٌة أ

َ
ْمــِرِه أ

َ
َعــْن أ

ِلیٌم؛13 آنان که فرمان او را مخالفت می کنند، باید 
َ
أ

بترسند از اینکه فتنه ای دامنشان را بگیرد، یا عذابی 
دردناک به آنها برسد!«.

شارحان »صحاح« در شرح این احادیث تصریح 
کرده انــد که پیامبر در ســالمت و بیماری 
معصوم اســت و همیشه سخنش عین حقیقت 

است.
ابن حجر عســقالنی از »قرطبی« نقل می کند 
که: »مقصود از هجر در این حدیث سخن انسان 

1. صحیح بخارى، كتاب 
العلم، باب 39 )باب كتابة 
العلم(، ح 4؛ كتاب الجهاد 

والسیر، باب 175، ح 1؛ كتاب 
الجزیة، باب 6، ح 2؛ كتاب 

المغازى، باب 84 )باب مرض 
النبی و وفاته(، ح 4؛ همان 

باب، ح 5؛ كتاب المرضی، باب 
17 )باب قول المریض قوموا 

عنی(، ح 1.
2. صحیح مسلم، كتاب 

الوصیة، باب6، ح 6؛ همان 
باب، ح 7؛ همان باب، ح 8.

3. این حادثه در روز پنج شنبه 
اتفاق افتاد و مطابق نقل 
طبرى آن حضرت در روز 

دوشنبه )چهار روز بعد( وفات 

یافت. طبرى در حوادث سنه 
یازدهم هجرى می نویسد: 
»همۀ مورخین اتفاق دارند 

كه رسول خدا در روز دوشنبه 
رحلت فرمود«. در فتح البارى 

نیز ابن حجر می نویسد: آن 
حضرت روز پنج شنبه بیمار شد 
و روز دوشنبه رحلت كرد )ج7، 

ص739(.
4. صحیح مسلم، كتاب 

الوصیة، باب 6، ح 7.
5. صحیح بخارى، كتاب 

الجهاد و السیر، باب 175، ح 
1؛ كتاب الجزیه، باب 6، ح 2؛ 
كتاب المغازى، باب 84 )باب 
مرض النبی و وفاته(، ح 4 و 5؛ 
صحیح مسلم، كتاب الوصیة، 

باب 6، ح 6 و 7.
6. صحیح بخارى، كتاب 

المرضی، باب17 )باب قول 
المریض قوموا عنی(، ح1.

7. همان، كتاب العلم، باب 39 
)باب كتابة العلم(، ح 4.
8. صحیح مسلم، كتاب 

الوصیة، باب 6، ح 8.
9. صحیح بخارى، كتاب 

المغازى، باب 84، ح 4؛ 
صحیح مسلم، كتاب الوصیة، 

باب 6، ح 6 و 7.
10. صحیح بخارى، كتاب 

المغازى، باب 84، ح 5.
11. نجم: 3.
12. حشر: 7.

13. نور: 63. ابن كثیر 

می نویسد: »ضمیر امره به 
رسول خدا برمی گردد« و در 
ْن 

َ
ادامه كه قرآن فرمود: »أ

ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة« نیز می نویسد: 
»اى فی قلوبهم من كفر او 
نفاق او بدعة؛ مخالفت با 

رسول خدا سبب فتنه می شود؛ 
یعنی چنین افرادى در قلبشان 

به كفر یا نفاق یا بدعت دچار 
می شوند«. تفسیر ابن كثیر، 

ج5، ص131.
14. فتح البارى، ج7، ص739 

ـ740.
15. صحیح بخارى، كتاب 

المرضی؛ صحیح مسلم، كتاب 
الوصیة.

پی نوشت

بیمار است که درست حرف نمی زند و لذا به حرف 
او اعتنایی نمی شود«. او سپس می افزاید: »وقوع 
چنین امری )هذیان گویی( از پیامبر محال 
است؛ زیرا آن حضرت در سالمت و بیماری اش 
معصوم اســت«، به دلیل ســخن خداوند که 
می فرماید: او )پیامبر( از ســر هوا و هوس سخن 
نمی گوید و به دلیل ســخن خود آن حضرت که 
فرمود: من در حال خشــم و خشــنودی )در هر 

حالی( جز حق نمی گویم«.14
قابــل توجه اینکه گروهی از دانشــمندان اهل 
سنت دست به توجیهاتی برای این مسئلة مسلّم 

تاریخی زده اند که شگفت آور است!!
مسئله ای به این روشــنی توجیه ندارد. آیا بهتر 
نبود به جای توجیهات غیرمنطقی، تعصبات خود 
را کنار می گذاشتند و می گفتند خطای بزرگی از 
شــخص یا اشخاصی سر زده که همه می دانیم 

آنها جایز الخطا بوده اند.
به عنوان نمونه در کتاب »فتح الباری فی شرح 
صحیح البخاری« که از مهم ترین کتب نزد این 
برادران است، می خوانیم: علما متفقند که قول 
عمر حسبنا کتاب اهلل )قرآن برای ما کافی است( 
نشــانه قّوت فقه و دقت نظر او است!!15 آیا این 
جمله که: »بیماری بر پیامبر چیره شــده )و 
پریشــان گویی می کند(« نیز نشانه فقه و دقت 

نظر او است؟!
در پایــان در خصوص این روایت این ســؤال 
باقی می ماند که پیامبر چه وصیتی داشــتند که 
موجبات پریشــانی برخی از اصحاب را فراهم 
آورد؟ چه مسئله ای بوده که باعث عدم گمراهی 
جامعة اسالمی تا قیامت می شده است؟ جواب از 
دیدگاه مکتب حقه شیعه واضح است؛ زیرا نعمت 
امامت و وصایــت امیرالمؤمنین نجات دهنده 
مسیر پرخطر روبه روی اجتماع مسلمانان بود که 

متأسفانه به آن توجهی نکردند.

ــًا  ــود و طبع ــك ب ــش نزدی ــارى و رحلت ــتر بیم ــر در بس پیامب
ــد  ــن رو بای ــود. ازای ــان مى فرم ــژه اى را بی کلمــاتى جامــع و وی
ــر و پیشــواى خــود،  ــن دســتورالعمل از پیامب ــراى دریافــت ای ب
ــم و دوات حاضــر  ــوت وقــت، قل ــدون ف ــا نشناســند و ب ســر از پ
کننــد. ولى شــگفت آنکــه جمــعى از صحابــه بــا آن بــه 

مخالفــت برخاســتند!

پیشــــوای
رئــــــــوف
gمعرفیکتابهایرضوی

علی طالبی

هنگامی که از فضیلت های ائمهt سخن به 
میان می آید، عقل متحیر می شــود، زبان گنگ 
و قلم بی رنگ می شــود و همه به عجز و ناتوانی 
خود از بیان فضائل آن عرشیان بی همتا اعتراف 
می کنند و با ما این فراز از زیارت جامعه را زمزمه 
می کنند: »ِبَابی َاْنُتْم َوُاّمی َوَنْفسی َوَاْهلی َومالی 
َدُه َقِبَل َعْنُكْم َوَمْن  َمْن َاراَد اهلَلَّ َبَدَء ِبُكْم َوَمْن َوَحّ
 ُاْحصی َثناَئُكْم؛ پدر و 

ّ
َه ِبُكْم َمواِلَیّ اَل َقَصــَدُه َتَوَجّ

مادر و جان و اهل و مالم به فدای شما باد. هر کس 
خدا را اراده کرد، از شما شروع کرد و هر کس خدا 
را به یگانگی شناخت، از شما پذیرفت و هر کس 
اراده خدا کرد، به واســطه توجه به شما به چنین 
کاری موفق شــد. ای پیشوایان من، نمی توانم 

صفات کمالیه شما را به شماره درآورم«.
این نوشتار در پی معرفی کتبی با مضامین عالی 
است که منتسب به امام رضاg می باشد. امید 

است مطالعه آنها شیرین و سودمند افتد.
 

 ذره و آفتاب
اولیــن کتابی که در پی 
معرفــی آن هســتیم، 
کتــاب ذره و آفتــاب، 
از  جمعــی  نوشــته 
نویســندگان است که 
برگزیــده ای از صدها 
مورد کرامت امام رضاg اســت کــه از زبان 
اســتادان، صاحب نظران، مبلّغان و خادمان آن 
حضرت و شخصیت های مورد اعتماد بیان شده 

است.
برای ترغیب به مطالعه این کتاب ارزشمند، یکی 
از سرگذشت های جالب آن را توضیح می دهیم. 
حجت االسالم والمسلمین علم الهدی می گوید: 
اولین فرزندمان دختر و مورد عالقه شدید ما بود. 
یک سال و نیم داشت که مریض شد. آن زمان در 
قم مشغول تحصیل بودم. بعد از سه شبانه روز تب، 

تشنج گرفت و بعد از آن هم فلج شد. برای معالجه 
نزد همة دکترهای مشهور رفتم؛ ولی نتیجه ای 
حاصل نشد. بچه را با همان وضع به مشهد آوردم. 
در مشهد هم به تمامی  بیمارستان های آن زمان 
بردم؛ ولی همه جا دســت رد به سینه ام گذاشتند 
و آخرین حرفشان این بود که خارج ببرید، شاید 

آنها بتوانند معالجه کنند.
امــا با کدام پول بچه فلــج را به خارج می بردم؟ 
از همه جا ناامید و مأیوس شــدم و تنها جایی که 
مانده بود، پناهنده شدن به امام رئوف، حضرت 

رضاg بود.
شب جمعه یا شــنبه بود که بچه را برداشتم و با 
همســرم به حرم آمدم. بچه را با همان حالی که 
داشت، باال ســر مبارک حضرت گذاشتیم و به 
توســل و التجا پرداختیم. تا نزدیک طلوع فجر 
همچنان متوســل بودیم که ناگهان همسرم 
فریاد زد: من حضرت را بر باالی ضریح دیدم که 

به بچه ما نگاه می کردند.
همان لحظه متوجه شــدم که بچه پای خود را 
تکان داد. با شــادمانی تمام بچه را برداشتیم و از 
حرم خارج شدیم. فردای آن روز فرزندمان را نزد 
یکی از طبیبان مشهور مشهد بردم. معاینه کرد و 
گفت: پای بچه کاماًل حالت طبیعی پیدا کرده و 
این فقط عنایت حضرت بوده است؛ وگرنه بچه 

تا آخر عمر فلج می ماند.

  زندگی سیاســی هشتمین 
علــی  بــن  حضــرت  امــام: 

موسی  الرضا
دومیــن کتــاب کــه 
خواندنش بسیار توصیه 
می شود، کتاب زندگی 
هشــتمین  سیاســی 
امــام: حضرت علی  بن 
موسی  الرضا، نوشته سیدجعفرمرتضی عاملی 
اســت که مروری بر گوشــه هایی از زندگانی و 

ســیره اخالقی و عبادی آن امام است. در این 
اثر ابتدا به معرفی اجمالــی خاندان امام 
رضاg مانند والدین، همسر، فرزندان و 
القاب آن امام پرداخته شــده است. آنگاه 

الگوی یــک زندگی صحیح فردی و 
اجتماعی و مهارت های تنظیم 

ارتباط با خدا مانند اقامه نماز، 
انس با قرآن و دعا و نیایش 
به درگاه خداوند در سیره 
 gو عملکــرد امام رضا
بررسی شــده است. بیان 
مهارت های تنظیم ارتباط 

با خود، نحوة رفتار و معاشرت 
با مردم و احترام به حقوق آنان، 

نوع رفتار با محیط زیست با استفاده 
از رهنمودهــای آن امام، ســیره سیاســی، 

اجتماعی و اخالقی امام رضاg و بیان کیفیت 
شهادت ایشان به دست مأمون عباسی، از دیگر 

محتویات این کتاب است.
 ،tامام رضا نیز مانند دیگر معصومان و امامان
به دلیل اتصال به منبع بی کران دانش الهی، عالوه 
بر احادیث گران بهایی که در حوزه های مختلف 
برای دین و دنیای انسان ها بیان کرده اند، دست 
پری نیز در توصیه های بهداشــتی برای حفظ 

تندرستی و درمان بیماری ها داشته اند.

 رساله ذهبیه
ســومین کتاب، رساله 
ذهبیــه نــام دارد که 
منســوب بــه امــام 
رضاg اســت و حاوی 
مجموعــه ای از بیانات 
علمــی  و  ارزشــمند 
پزشکی آن امام اســت که در آن خواص غذاها 
و نوشیدنی ها، تکنیک های مقابله با بیماری ها 

و آســیب های روحی و روانی و راهکارهای 
بهزیســتی و بهداشت و سالمت را به 

انسان ها می آموزد. 
رســاله ذهبیه یکی از نفیس ترین و 
گران بهاترین مواریث اســالمی در 
زمینة دانش پزشــکی است که 
بــه طور مختصر مشــتمل 
بــر رشــته هایی از علوم 
پزشــکی ماننــد علــم 
زیست شناسی،  تشریح، 
و  وظایف االعضــا 
علم االمراض و بهداشت 
بوده و در آن مسائل فراوانی 
دربارة طب پیش گیری از امام 
هشتم نقل شده است. همچنین در 
بر دارندة دانش شــیمی  و تغذیه و بسیاری از 

گرایش های علمی  و دانش بشری است.

 ســیره علمــی و عملــی امام 
رضا

همان گونه که رسیدن 
به خوشــبختی دنیوی 
راهکارهای  نیازمنــد 
صحیح و عملی است، 
رســیدن به ســعادت 
اخروی و ابدی نیز دارای 
راهکارهای ویــژه و دقیق عملی بوده که بدون 
اســتفاده از راهنمایانی آگاه و محفوظ از اشتباه، 
دستیابی به آن امکان پذیر نیست. به همین دلیل 
کتاب سیرة علمی  و عملی امام رضا، چهارمین 
کتابی اســت که خواندن آن توصیه می شــود. 
انتشارات آســتان قدس رضوی این کتاب را به 
چاپ رسانده و سیره عبادی، اخالقی، فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی و علمی  امــام رضاg را با 
اســتناد به کتاب های معتبر حدیثی، تاریخی و 

تفسیری معرفی  کرده است.

رسـاله ذهبیه یکی از نفیس ترین و گران بهاترین مواریث اسـامی در 
زمینة دانش پزشـکی اسـت که به طور مختصر مشـتمل بر رشـته هایی 
از علـوم پزشـکی ماننـد علم تشـریح، زیست شناسـی، وظایف االعضا 
و علم االمـراض و بهداشـت بـوده و در آن مسـائل فراوانـی دربـارة طب 

پیش گیری از امام هشـتم نقل شـده اسـت.  منبر  معارف
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مردبیترسوطمع
سیریدرزندگیآیتالّلـهمدرس

سید محسن باقی زاده

زندگی شــهید آیت اهلل مدرس به عنوان یکی از برجسته ترین 
چهره های درخشان سیاست کشور، از بهترین سرمشق های 
تاریخی برای ملت ایران اســت که این قابلیت در ویژگی های 
رفتــاری، نــوع نگــرش قابل تأمــل و بازخــورد اجتماعی 
جهت گیری های سیاسی و دینی او نمایان است. ما برآنیم تا در 
این فرصت کوتاه، با بررســی گوشه هایی از زندگی این رادمرد 
عرصة دیانت و سیاست، ذهن خوانندة محقق را به تفکر در این 

مهم تحریک کنیم.

دکمه پیراهن
یکــی از نمایندگان به منزل آیت اهلل مدرس آمد تا به اتفاق هم 
بــه مجلس بروند. به علت کمبود وقت، مدرس قصد داشــت 
دکمه های پیرهنش را در طول مســیر ببندد. هنگام خروج از 
منــزل ناگهان نماینده مذکور می گویــد: آقا دکمه یقه تان باز 
است! مدرس در پاسخ می گوید: »نماینده مجلس باید به فکر 
دروازه های مملکت باشــد که باز است، نه به فکر یقه پیراهن 

من!!«.1

قرداد 1919 
دولت انگلستان قصد داشت با معاهده ای به ظاهر خیرخواهانه 
به پیشرفت ایران کمک کند؛ اما در حقیقت می خواست بر منابع 
مالی و قوای نظامی ایران سیطره یابد. مدرس که این واقعیت را 
دریافته بود، از مخالفین جدی این قراداد ننگین و پرچمدار مبارزه 
علیه آن بود. منزل وی در تهران محل آمدوشد مخالفان بود و 
ســخنرانی های آتشین و فعالیت های سیاسی او و گروه اقلیت 
مجلس، سرانجام کارساز شد و این ننگ از دامن ملت ایران پاک 
گردید. زمانی که وثوق الدوله، دالل این قراداد از علت مخالفت 
مدرس ســؤال  کرد، مدرس جواب  داد: »در جمله اول نوشــته 
بودید دولت انگلیس استقالل ما را به رسمیت شناخته! انگلیس 
کیســت که استقالل ما را به رسمیت بشناسد. آقای وثوق! چرا 

این قدر ضعیفید؟ اشتباه کردید ایران را ارزان فروختید«.2
سخنرانی مدرس در مجلس نیز همین گونه بود: »اگر بنا باشد 
ایران مســتقل بماند هرچیزش باید دست ایران باشد... اما این 
قرار داد، یک دولت خارجی را در دو چیز مهم مملکت ما شریک 

می کند: در پولش و در قوه نظامی اش...«.3

شجاعت
شــهید مدرس زبانی صریح داشــت و از غیر خدا هیچ باکی 
نداشت و سخن حق را بدون هیچ دغدغه و ترسی می گفت. 
حق گویــی و حق خواهی از اراده پوالدینش نشــئت گرفته 
بود و اراده ای ســخت در برابر ستم داشت. معتقد بود: »اگر 
شجاعت نباشــد، عقیده، عملی نخواهد شــد«. زمانی که 
همه از رضاخان می ترســدند، با اقلیتی در مقابلش ایستاد. 
واهمه ای از زندان و تبعید و مرگ نداشــت. از افکار و عقاید 
پست، پایمال شــدن حقوق مردم، بیدادگری و... شجاعانه 

انتقاد می کرد و هیچگاه تن به ذلت نداد.
 پس از کشته شــدن ماژور ایمبری آمریکایی، 
رضاخان حکومت نظامی اعــالم کرد و قصد 
داشت با این عمل، قدرت خود را به رخ مجلس 
بکشد و به مرور مشروطه را حذف کند. ازاین رو 
قزاق ها دســت به قتل و غــارت زدند و مردم 
معترض کتــک می خوردنــد. در این هنگام 
مدرس بدون هیچ واهمه ای در مجلســی که 
عمــوم نمایندگانش در موضــع ضعف بودند، 
چنان ســخنرانی تأثیرگذاری ایــراد کرد که 
باعث شکســت طــرح رضاخان شــد: »مگر 
می ترسید؟ آقایان این مجلس، مجلسی است 
که ساالرالدوله و محمدعلی میرزا را که با سی 
هزار قشون تا پشت دروازه تهران آمد، با قدرت 
خودش دفع کرد و نترســید. ما که از رضاخان 
ترســی نداریم... ما که قدرت داریم سلطنت را 
تغییر دهیم، رئیس الوزرا را عزل کنیم، رضاخان 
را هم تغییر می دهیم... آقایان در مقابل قدرتی 
که مجلس شورای ملی دارد، هیچ چیز نمی تواند 

ایستادگی کند«.4
پارسایی

با آنکه می توانست بهترین زندگی را برای خود 
فراهم کند، هیچ گاه چنین نکرد. مشی زندگی اش 
هماننــد پدرانش ســاده و بی آالیش بود. حتی 
زمانی که تولیت مســجد و مدرسه سپهساالر را 
داشت، از حق تولیت کالن آن استفاده نکرد. این 
زهد و بی اعتنائی به مال دنیا چنان عزت نفس و 
بزرگ منشی برای او به وجود آورده بود که خود 

را فقط نیازمند به خدا می دید. 
دکتر میلسپو، کارشناس امور نفتی وزارت امور 
خارجه آمریکا، در این باره گفته است: »برای پول 
ارزش قائل نیســت. در خانه ای زندگی می کند 
که جز یک قالیچه، تعدادی کتاب و یک مســند 
چیز دیگری در آن وجود ندارد. لباس روحانیون 
را می پوشــد و مردی فاضل است. در مالقات با 
او محال است کسی تحت تأثیر هوش و قدرت 

رهبری او قرار نگیرد«.5
مدرس در نامه ای به احمدشــاه چنین نگاشته 
است: »شــهریارا، خداوند دو چیز را به من نداد؛ 
یکی ترس و دیگــری طمع. هرکس با مصالح 
ملــی و امور مذهبی همراه باشــد، من هم با او 

همراهم...«.6
لیاقت

مدرس به هر شــخص به اندازه شــخصیتش 

احترام می گذاشــت. در این میان وزیر و وکیل با 
رعیت و فقیر تفاوتی نداشت. نقل شده که مدرس 
برای نوشتن نامه از پاکت سیگار استفاده می کرد، 
مگر در مــوارد خیلی ضروری. روزی نامه ای به 
یکی از وزرا نوشت. چون آن نامه نیز روی پاکت 
سیگار نوشته شده بود، وزیر مذکور مقداری کاغذ 
سفید به همراه پاسخ نامه برای مدرس فرستاد. 
مدرس در جواب کاغذهای سفید را برگرداند و به 
حامل نامه گفت: »به آقای وزیر بگو کاغذ سفید 

پیدا می شود. لیاقت تو بیش از این نیست!!«.7
مردم داری

رفاه مردم محوری ترین اصل در زندگی مدرس 
بود. در نظر او فقط قانون، قوای نظامی و مجلس 
عامل پیشرفت مملکت نبود، بلکه اعتقاد داشت 
اگر مردم نباشند، هیچ توفیقی به دست نمی آید. 
»ما باید قانونی درســت کنیــم که به درد مردم 
بخورد و صالح مردم باشد. وقتی اسباب زحمت 

مردم باشد، فایده ندارد«.8
سیاست و دیانت

آیت اهلل مدرس از شــاگردان میرزای شیرازی، 
آخوند خراسانی، سید کاظم یزدی و... بود. او در 
دوره دوم مجلس شورای ملی به عنوان یکی از 
علمای طراز اول ایران با نامة آخوند خراســانی 
بــه مجلس رفت. او که به گفتة ملک الشــعراء 
بهار، فقیه و اصولی بزرگ آن دوره بود، اسالم در 
جای جای زندگی اش جلوه گر گردیده بود. اعتقاد 
او این بود که باید با تمام ممالک دنیا ارتباط داشت 
و مهربان بود؛ اما باید براساس عزت مسلمانان و 
هم وطنان عمل کرد. سیاست و دیانت را در یک 
راستا می دانست و اعتقاد داشت: »دیانت ما عین 
سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما. ما با 
همه دوستیم و همین طور هم )در اسالم( دستور 

داده شده است«.9
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رهجـــــویان
حقیقـــــت
جستــــاریدرسیرهپژوهشیعالمـــــاندین

نفیسه پورامینی 

نشر مکتب اهل بیت طی سالیان غیبت کبری 
مرهون زحمت علمائی است که با قبول زحمات 
و مشــقات فراوان زمینه گسترش فرهنگ 

علوی را در میان جوامع به وجود آوردند.
در این نوشــتار در نظر داریم به مناسبت فرا 
رســیدن روز پژوهش، روش هــای علمی و 

زندگانی تعدادی از عالمان را بررسی کنیم.

عالمه سیدمحمدباقر
 درچه ای اصفهانی

از اکابــر علمــاء و 
مجتهدان و اعاظم 
فقها و مدرسین در 
سال 1264 ه.ق در 
روســتای درچه در 
نزدیکــی اصفهان 

متولد شد.
اجداد و پدر ایشان، 
همه از مبلّغان دین بودند و در بین مردم به زهد و 
دانش شهرت داشتند. پس از سپری شدن دوران 
کودکی، باتوجه به استعداد، شوق و هوش ذاتی، 
توانســت مراحلی از فقه و اصــول را در محضر 
پدرش بگذراند و در ســیزده سالگی به تحصیل 
در حوزه علمیــه اصفهان روی آورد. با موفقیت 
مدارج علمی  را طی کرد و توانســت در محضر 
دانشــوران نامی  اصفهان در رشــته های فقه و 
اصول، خوشه چین خرمن پرفیض و برکت آنان 

باشد.1
نویســنده کتاب گلشــن ابرار به نقل از آیت اهلل 
سیدعبدالحســین طّیب در خصوص جدیت و 
نظم عالمه درچه ای چنین می نویسد: یازده سال 

منبر  هویت طلبگی

منبر  هویت طلبگی
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در درس خارج سیدمحمدباقر درچه ای شرکت 
کردم. در تمامی  این مــدت فقط یک بار درس 
ایشان تعطیل شــد که در آن هم چاره ای نبود؛ 
زیرا یک روز درس اول را گفته بود که خبر آوردند 
برادرش، سیدمحمدحسین درچه ای، فوت کرده 
است. آقا فرمود: خدا رحمتش کند. خواست درس 
دوم را شــروع کند که گفتند: آقا! ایشان وصیت 
کرده شما بر جنازه اش نماز بگذارید. ازاین رو ناچار 
شدند و درس را تعطیل کردند ]ولی در حال پیاده 
رفتــن به طرف تخت فوالد درس را گفتند[. این 
پشتکار، تالش و بهره گیری از لحظه ها و ساعات 

زندگی، بسیار مایه عبرت است.2
عالمه درچه ای تألیفاتی دارد که به برخی از آنها 
اشاره می شود: یک دوره فقه و اصول در شانزده 
مجلد، حاشیه بر متاجر، حاشیه بر مناسک، رساله 
در جبر و تفویض، حواشــی بر رســائل علمیه و 

مباحث مرتبط با نجوم و علوم فلسفی.3

میرزا حبیب اهلل رشتی
میــرزا حبیب اهلل در 
ســال 1234 ق. در 
املــش چشــم به 
جهان گشود. قبل از 
تولد او پدرش که از 
نیک مردان روزگار و 
حاکــم منطقه بود، 
دیده  خواب هایــی 
بود که این فرزند را از طالیه داران قرن نشــان 

می داد.
نوشــته اند: چهار نفر از شاگردان شیخ انصاری 
ارکان پایدار اعلمیت و ریاست بودند؛ ولی مقام 
علمی و تدریس منحصر به میرزا حبیب اهلل رشتی 
بــود. او جز تدریس منظوری نداشــت و طالب 
ریاســت نبود. از روی عمد تجاهل می ورزید و 
شــاگردان خود را نمی شناخت، برای اینکه از او 
اجازة اجتهــاد نخواهند و فقط درس بخواهند... 
در خط مرجعیت نیز نبود. کسی از مجتهدین به 
خوش نیتی و سالمت نفس میرزای رشتی نبود. 
از پرتگاه های ریاست خود را نجات داد. قناعت  

پیشه نمود.4
در علوم فقه، اصول، تفسیر و کالم، کتب مهمی 
را نگاشــت که از مهم ترین آنها مــی توان به 
االمامة، كاشــف الظالم فی حل معضالت الكالم 
و رساله فی الضد و اقتضاء االمر بشیء النهی عنه 

و عدمه اشاره کرد.

شیخ عبداهلل مامقانی 
خانــوادة مامقانی را 
از  یکــی  بایــد 
یــن  م تر ش نا خو
ی  ن هــا ا ند خا
روحانیــت شــیعه 
شــیخ  دانســت. 
حســن  محمد
مامقانی پدر شــیخ 
عبداهلل، از علمای چهارگانة نجف و شاگرد شیخ 
انصاری بود. پس از درگذشــت میرزا حســن 
شیرازی، شیخ مامقانی در معرض زعامت شیعه 
قرار گرفت. عالمة تهرانی در شأن وی گفته بود: 
حتــی اگر او را اعلم زمان ندانیم، نمی توانیم او را 
زاهدترین و باورع ترین انسان دوران به حساب 
نیاوریم. سیدمحســن امین نیز این ویژگی او را 
برجسته دیده بود که شــیخ حسن مامقانی در 
دوران زندگی اش هیچ گاه به حیلة شرعی دست 

نزد.
گرایش اصلی شــیخ عبــداهلل مامقانی به علم 
رجال بود. وی کتاب »تنقیح المقال فی أحوال 
الرجــال« را در این علم نوشــت و ادعا کرد که 
اهل تحقیق با دسترسی به این کتاب، از مراجعه 
به کتب پیشین بی نیاز می شوند. مدت تحقیق 
و تهذیب و چاپ این کتاب از ســه سال تجاوز 
نکرد. هیچ عالم رجالی چنین توفیقی نداشــته 
اســت و این از بابت پرکار بودن شــیخ عبداهلل 
اســت. هر چند که وی، عنایات ویژه  ائمه را نیز 
علت این امر دانسته است. او می گوید یک شب 
هنگام نوشــتن، به کتاب تهذیب شیخ طوسی 
احتیاج پیــدا کردم. هر چقدر فکــر کردم این 
کتاب را در این وقت شــب کجا پیدا کنم فکرم 
به جایی نرســید. در همان حال دلم شکست و 
اشکم جاری شد. به امام زمان متوسل شدم 
و عرض کردم: ســیدی! من برای شما زحمت 
می کشــم و این کار مال شــما است. پس شما 
باید بــه من کمک کنید. ناگهــان گویا به من 
الهام شــد که در میان کتاب های پاره و اوراق 
باطله ای که در گوشه طاقچه اتاق بود، بگردم. با 
اینکه قباًل چندین بار آنها را زیرورو کرده بودم و 
حتی احتمال هم نمی دادم که مطلوب من آنجا 
باشــد، بالفاصله از جا برخاستم و مجدداً آنها را 
جست وجو کردم. ناگهان به نسخه ای از کتاب 
تهذیب برخوردم که با خط بسیار جالبی نوشته 
شــده بود. فوری آن را برداشتم و مورد استفاده 

قــرار دادم. آن کتاب چند روزی نزد من بود و از 
مطالب آن استفاده می کردم. بعد از پایان کارم 
آن کتاب ناپدید شد و هر چه گشتم آن را نیافتم.5

شیخ الشریعه
غروی  مالفتح اهلل 
اصفهانی  شیرازی 
معــروف به شــیخ 
اصفهانی،  الشریعه 
پس از درگذشــت 
محمدتقی شیرازی 
عام  مرجعیــت  به 

رسید.6
شــیخ الشــریعه در نجف به تدریس پرداخت 
و در ســال 1313 قمری به مکــه رفت. او در 
مکه به مباحثه و گفت وگو با علمای اهل سنت 
پرداخت؛ به گونه ای کــه آنها از احاطة کامل 
وی به کتاب های اهل سنت درشگفت شدند. 
پس از بازگشــت از حج درس او از مهم ترین 
درس های نجف به شــمار می رفت که صدها 
نفر در آن شــرکت می کردنــد. این درس ها 

عبارت بودند از:
دروس عالی فقه و اصول، رجال و درایه، تفسیر و 
علوم قرآن، فلسفه و کالم و درس خالفیات که 
در این درس علت اختالف نظریات و فتواهای 

فقها بررسی می شد.
وی همچنیــن جمعه ها منبــر می رفت و به 
موعظه می پراخت. شیخ الشریعه اهل تحصیل 
طب و ریاضیات هم بود. او عالوه بر فرمول ها 
و معادالت ریاضی، مطالب زیادی دربارة علم 
پزشــکی آموخته بود. گویند روزی بیمار شد و 
وقتی پزشک برای معالجه بر بالینش آمد، شیخ 
الشــریعه در مورد بیماری اش از کتاب قانون 
بوعلی ســینا مطلبی گفت. پزشک تصور کرد 
چون شیخ نوع بیماری خود را می دانسته، فقط 
همان قســمت کتاب را به خاطر سپرده  است؛ 
ولی در گفتگوهای بعدی مشخص شد او بیشتر 

مطالب قانون را در ذهن آماده دارد.7
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جایگاه رفیع زیارت اربعین در احادیث شیعه، بی شک 
اربعین حسینی را مهمترین مناسبت ماه صفر کرده 
 ُمْهَجَتُه 

َ
ل

َ
است. نقطه ثقل این زیارت بلیغ، فراز »َوَبذ

ِة« است 
َ
الل

َ
ِة َوَحْيَرِة الّض

َ
َجهال

ْ
 ِعباَدَك ِمَن ال

َ
فيَك ِلَيْسَتْنِقذ

که بــه حق، بزرگترین قربانی دینی، را در طول تاریخ 
نشــان می دهد. رجوع به آیات و روایات، از جمله »و 
فدیناه بذبح عظیم«، خود گواهی بر این قربانی بزرگ 

در اصالح امت بوده است.
این مسأله بهانه ای شد تا مســألة قربانی در ادیان 
مختلف را در این شــماره بررسی کنیم. قربانی یک 
مفهوم عمومی در غالب ادیان بوده است، و از دیرباز، 
با اهداف مختلفی شــکل گرفته و تأثیر آن در افکار 
متدینان و دین ورزان در ادیان مختلف بوده اســت. 
بررسی منابع دینی و تاریخی این نتیجه را به دست می 
دهد که اجرای سنت قربانی به هیچ ملت و قومی خاص 
وابسته نیست و در ادیان مختلف، با اشکال متنوعی 
مشاهده شده و با گذشت زمان و تکامل دین بشری در 
دین اسالم و کمال اندیشة دینی انسان ها، این سنت 

به اوج اعتالی خود رسیده است.
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گونه شناسیقربانیدرادیان
رضا رضایی

وجود یک سلسله مناسک و باورها در اعماق اعصار 
گذشــته در ادیان پیشــرفته و بزرگ کنونی، جزء 
جدایی ناپذیر تفکر و اندیشة زندگی انسان بوده است. 
از جملة این مناســک، آیین قربانی بوده که از دیرباز 
تا امروز در سراســر دنیا، به عنوان یک رسم و سنت 

دیرین پابرجا بوده است. 
اما آنچه در این میان مهم به نظر می رســد، تفاوت 
مفهوم قربانی و تأثیر آن در افکار متدینان و دین ورزان 
در ادیان مختلف اســت. سؤالی که مطرح  است این 
اســت که قربانی، ریشــه در کدام یک از اعتقادات 
انسان ها داشته و نمادانگاری این سنت با چه اهدافی 

در فرهنگ های مختلف انجام می شود.
جستجوی منابع دینی و تاریخی این نتیجه را به دست 
می دهد که اجرای سنت قربانی به هیچ ملت و قومی 
خاص وابسته نیســت و در ادیان مختلف، با اشکال 
متنوعی مشاهده شده اســت و با گذشت زمان و با 

تکامل دین بشری در دین اسالم و با کمال اندیشة 
دینی انسان ها، این سنت به اوج اعتالی خود رسیده 

است.
هرچند امروزه قربانی در میان پیروان اسالم با اهداف 
و انگیزه هایی چون تقرب به خدای متعال یا عمل به 
نذر بوده و منحصراً به صورت ذبح حیوان اهلی انجام 
می شــود، اما در گذشته های دور، این عمل در میان 
اقوام مختلف با انگیزه های متفاوت و با شــیوه های 
مختلفی انجام می گرفته است. از جمله این انگیزه  ها 
می توان به ایمنی از خشم خدا و طلب یاری از او، جلب 
خشنودی خدایان، مقابله با شیوع بیماری و قحطی، 
پیروزی در جنگ، تطهیر محل تشــکیل مجالس 
عمومی، گریزاندن ارواح تبهــکار و مصیبت، دفع 

بحران بزرگ، کفاره گناهان و ... اشاره کرد.
مع الوصف، اقوام مختلف بســته به نوع پرســتش 
خدا یا خدایانشــان )خدای خورشید، آسمان، آتش، 

بــاران، زمین، قادر مطلــق و ...( و با توجه به آداب و 
رسوم فرهنگی خود، انواع مختلفی از قربانی خونی 
و غیرخونی را شکل داده اند. گاهی شنیدن برخی از 
انواع قربانی در میان اقوام گذشــته، احساسات بشر 
فعلــی را جریحه دار می کند. در قربانی خونی گاهی 
انســان هم به عنوان موجود قربانی شونده استفاده 
می شــد. با این حال، سنت قربانی در ادیان مختلف 
گاهی از یکدیگر متأثر بوده اســت؛ گاهی پررنگ و 
گاهی متروک شده اســت. مثال در هند به تدریج و 
با ظهور سنت ها و تفکرهای ریاضتی که رستگاری 
و نجــات را در خلوت گزینــی و کنتــرل تمایالت 
می دیدند؛ قربانی ظاهــری و مادی جای خود را به 
قربانی نفس داد؛ یا در آیین یهودیت، با ویرانی معبد، 
اعمالی چون قرائت تورات یا روزه گرفتن جایگزین 

قربانی شده است.

قربانی و اهداف آندین یا آیینکشور

می
اهی

رابر
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ق ی
 شر

ان
ادی

ین
چ

ادیان 
باستانی
 )تائو و 

کنفوسیوس(

قربانی هایی تقدیمی به قبور مردگان: لوازم و اثاث گران بها؛  قربانی هایی حیواناتی مثل  ادیان باستانی )تائو و کنفوسیوس(  چین 
اسب و سگ شکاری؛ قربانی زنان حرمخانه، کنیزکان، غالمان و نگهبانان شخصی و سربازان و... متوفا؛ دفن تندیس های مردم و حیوانات 

همراه مرده قربانی حلقه واسط میان زمین و آسمان

پن
شینتوژا

برنج و میوه یا عود، لوح های چوبی نقاشی شده به نام ئه ما پیشکش ارواح و نیاکان.
قربانی برای معبودهای طبیعت و ارواح درگذشتگان، قربانی به منظور دعا و مناجات و استدعا یا قربانی های وفای به عهد و نذر

هند

هندوئیسم
جلب رضایت خدایان و پیشگیری از خشم آنان، خصوصاً خدای آسمان )ورونه( و خدای آتش )آگنی(

قربانی گیاهی: تقدیم شیر جوشانده در صبح و غروب؛ یک یا چند نان، حبوبات جوشیده در کره و شیر و ظرفی از سرشیر.
قربانی خونی: قربانی اسب با تفاصیل بسیار که گاهی مراسم یک قربانی هفت سال طول می کشید.

اجتناب از نابودی حیات و زندگی اعم از انسان و حیوان، اجتناب از خوردن گوشتبودیسم

ران
ای

پیش از 
زرتشت

انواع چارپایان همچون گاو، گوسفند، شتر، اسب، خر و گوزن. شراب سومه، گل و نان و مواد خوشبو و...
قربانی به عنوان هدیه به خدایان خورشید، آتش و اهورامزدا.

زرتشت
شیر، آب پاک، شیره گیاهان یعنی هوم و آب انار، آرد، میوه جات و سبزیجات، کره و تخم مرغ، حیوانات اهلی و ماکیان و شراب. تقدیمی هومه به 

آتش یا پاشیدن آن به آسمان یا ریختن آن بر زمین.
زرتشت مخالف با قربانی حیوانی و انسانی و شراب سکرآور بود اماپیروانش به منظور خشنودی اهورامزدا، برآوردن حاجات مادی، رفع نیاز 

معنوی صاحب قربانی، سودمندی برای نظم و قرار جهان قربانی می کنند.
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ن ابر
دیا
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یهودیت
قربانی خونی: قربانی انسان )قربانی اسحاق- نخست زادگان(، حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند، کبوتر و اولین نوزاد هر حیوانی.

قربانی غیرخونی: آرد با روغن زیتون؛ شراب؛ اولین بافه محصول و همچنین بعد از درو
قربانی برای کفاره گناهان؛ سالمتی؛ تکفیر و تجاوز از شریعت؛ توبه و...

جایگزینی »قرائت تورات«، »صدقه دادن«، »روزه گرفتن« به جای قربانی در زمان ویرانی معبد.

حذف شدن شریعت در مسیحیت توسط پولس و محو شدن سنت قربانی!مسیحیت
آموزه فداء در مسیحیت که اشاره به قربانی شدن عیسی q برای نجات انسان ها از گناه نخستین دارد.

اسالم

قربانی حیوان: شتر، گاو و گوسفند.
1. نزدیکی و قرب به خداوند با گذشتن از با ارزش ترین دارایی خود و تقدیم آن به خداوند. 2. طعام دادن فقیران بیچاره و نیازمندان 3. دست 
 .5  qیافتن به تقوا برای قربانی دهنده در راه خدا انواع قربانی: قربانی در حج تمتع 4. قربانی در روز عید قربان یادآور سنت حضرت ابراهیم

قربانی حیوانات برای کفاره ارتکاب کاری در حین احرام6. قربانی وفای به نذر برای شکرگذاری نعمتی از نعم خداوند )عقیقه(

رواق  آیا می دانید؟

تنهاامامیکــه...

خود، به بیست مورد رسیده ام که به مهم ترین 
آنها در ذیل بحث اشاره خواهم کرد:

ایشــان تنها امامی هستند که هنگام شهادت 
سرشــان جدا شد و دو پســرش نزد او شهید 

شدند.
حضرت اباعبداهلل تنها امامی هســتند که اهل 

بیتشان اسیر شدند.
امام حســینg تنها امامی هســتند که پدر، 
بــرادر و نُه فرزندشــان از امامان و معصومین 

بودند.
ایشــان تنها امامی هستند که هنگام شهادت 

آسمان و زمین برایشان خون گریستند.
 البته یکی از مهم ترین خصوصیات ایشان دارا 

بودن زیارت اربعین است. 
چهلمین روز شهادت همة امامان و معصومان 
اربعین محسوب می شود؛ اما هیچ  گاه هر ساله 
برایشــان مراســم اربعین و عزاداری گرفته 
نمی شود. معصومان فقط بر بزرگداشت اربعین 
امام حســینg تأکید و سفارش کرده و برای 
آن حضــرت زیارت اربعین نقل کرده اند. حتی 
در کالم امام حسن عسکریg خواندن این 
زیارت یکی از نشــانه های مؤمن تلقی شــده 

است.
 gدر ایــن حدیث امام حســن عســکری
»خواندن زیارت اربعین« را نشانه مؤمن بودن 
می خوانند که با توجه به این حدیث شــریف، 
ویژگی و جایگاه زیارت اربعین در مقایســه با 

1. مختصری در مــورد جایگاه حدیث امام 
عسکری g در مورد عالمات مؤمن )شیعه(، 
خصوصًا پنجمین عالمت که زیارت اربعین 
است، بیان فرمایید. همچنین توضیح دهید 
که چرا زیارت اربعین یکی از عالمات شیعه 

بودن به شمار آمده است؟ 
 gدر ایــن حدیث امام حســن عســکری
فرمودند: عالمت های مؤمن )شیعه( پنج چیز 
اســت: »خواندن 51 رکعت نماز در شبانه روز، 
زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، 
پیشــانی را در ســجده بر خاک نهادن و بلند 

گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم در نماز«.
امام حســن عسکریg در شــرایط خفقان 
حکومت عباسیان، یعنی عصر عباسی دوم به 
سر می بردند که زمان انحطاط آنها بوده است 
و به هیچ وجــه از آزادی برخوردار نبودند و به 
صورت تبعید در سامرا در وسط پادگان نظامی 
در شــرایط بسیار سختی زندگی می کردند. در 
 gاین وضعیت، بهترین راه برای امام حسن
این بود که معارف اسالمی را به این شیوه برای 
شیعیان بیان کنند. اگر ایشان زیارت اربعین را 
در ردیف چهار مورد دیگر قرار داده اند، به این 
معنی اســت که برگزاری مراسم اربعین فقط 
به شــیعیان اختصاص دارد؛ چراکه سایر ِفرق 

اسالمی به دیگر موارد نیز پایبندی ندارند.
 gدر مقدمه باید اشــاره شود که امام حسین
تفاوت هــای به خصوصی در قیــاس با دیگر 
معصومان دارد و طــی تحقیقات و مطالعات 

در گفت وگوی شماره پیش رو به مناسبت بزرگداشت اربعین حسینی و اهمیت جایگاه 
این روز عظیم در مذهب تشّیع، خدمت حجت االسالم و المسلمین علیرضا ایمانی مقدم 

آمدیم. دکتر ایمانی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی و دانشکده 
شیعه شناسی هستند.

به کوشش مرتضی ناصحی

ــام  ــت تم ــرة حرک ــه ثم ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
 gانبیــاء و امامــان قبــل و بعــد از امــام حســین
در نهضــت عاشــورا و شــهادت ایشــان 

خاصــه می شــود.

رواق  تحلیل و نقد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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دیگر زیارات مشخص می شود.
باید توجه داشــت که اگر حضرات معصومان 
زیارات و ادعیه را آموزش نمی دادند، مسلمانان 
و به خصوص شیعیان به چگونگی عرض ادب 
به آنها آگاه نمی شــدند و به ذهنشــان خطور 
نمی کرد که این گونه با عظمت و معرفت و در 

اوج معنا عرض ادب کنند.

2. هدف و فلسفه قیام امام حسینg با توجه 
به این فراز از زیــارت اربعین »بََذَل ُمْهَجَتُه 
فیَك لَِیْســَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن الَْجهالَِة َو َحْیَرِة 
اللَِة« چیســت و نقش ایــن زیارت در  الضَّ
بازشناسی معارف عاشورا و قیام آن حضرت 

چیست؟
در بخشــی از زیــارت تعبیــری آمــده که 
امیرالمؤمنیــنg آن را در نهج البالغه دربارة 
فلســفه بعثت 124 هزار پیامبر به کار برده اند؛ 
آنجا که می فرماینــد: »هدف بعثت انبیاء این 
است که مردم را از بندگی بندگان نجات داده 
و به بندگی پــروردگار ارجاع و هدایت کنند«. 
همین عبارت را امام حســن عسکریg در 
زیــارت اربعین در مورد امام حســینg ذکر 
کرده و می فرماینــد: »َوَبــَذَل ُمْهَجَتــُه فیَك 
الَلِة« 

َ
ِلَیْســَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َوَحْیَرِة الّض

یعنی جــان خود را در راه خــدا قربانی کرد تا 
بنــدگان خدا را از ضاللــت و گمراهی نجات 
دهد، که در حقیقت شهادت امام حسینg را 

هم پایه فلسفه بعثت انبیا دانسته اند.
چنانچه بخواهیم دقیق تر به این موضوع نگاه 
 gکنیم، باید تأکید شود که نهضت  امام حسین
تفاوت ماهوی با فعالیت های دیگر معصومان 
داشته است؛ مثاًل برادر ایشان با معاویه به اجبار 
صلح و حکومت را به او واگذار کرد. باید تحقیق 
شود که چرا امام حســنg با معاویه که پدر 
یزید بوده و به مراتب از یزید خبیث تر و پلیدتر 
بــود، صلح کرد؛ ولی امام حســینg با یزید 
به مخالفت و جنگ برخاست. مشخص است 
که یک تفاوت ماهــوی در این زمان رخ داده 
اســت. معاویه ظاهر دین را حفظ می کرد و به 
گنــاه تظاهر نمی کرد؛ اما یزیدی که به اســم 
حاکم اســالمی در جایگاه پیامبر نشسته بود، 
مستی، ِمی گســاری، زن بازی، میمون بازی 
و دیگر مســائلی را که با اصــل دین در تضاد 
بود، بــه طور علنی انجام می داد و حتی به آنها 
 gافتخار می کرد. در این اوضاع امام حسین
تشــخیص دادند که جامعة اسالمی و اساس 

اسالم به طور کلی در حال منحرف شدن است 
و انحــراف به جای دین و کفر به جای معرفت 
می نشــیند. لذا نه تنها سکوت نکردند، بلکه با 
خانواده خــود و بهترین یارانش به شــهادت 
رســیدند تا مردم بتوانند حقیقــت را از باطل 

تشخیص دهند.
مقــام معظــم رهبــری در نمازجمعه ای که 
مصادف با ایام عاشــورا بــود، فرمودند: »چه 
اتفاقــی در جامعه اســالمی رخ داده که بعد از 
پنجاه ســال از مرگ پیامبــرـ  از تاریخ فوت 
پیامبــر در 11 هجری تا تاریخ شــهادت امام 
حســین در 61 هجریـ  و چه تحول بنیادینی 
در پیروان این دین و آیین نوپا رخ داده اســت 
که مردم دست به یکی کنند و تصمیم به قتل 
پســر پیامبر بگیرند؟ مگر ایشــان چه گناهی 
مرتکب شــده بودند؟«. با این پرسش ایشان 
می خواستند مردم را به انحراف عمیقی که در 
جامعة اســالمی زمان امام حسینg رخ داده 

بود، متوجه کنند.
به همین علت در زیارت اربعین عبارت »َوَبَذَل 
ُمْهَجَتــُه فیــَك ِلَیْســَتْنِقَذ ِعبــاَدَك ِمــَن اْلَجهاَلِة 
الَلــِة« ذکر شده است و دلیل اصلی 

َ
َوَحْیــَرِة الّض

این اتفاق ناگوار را بیرون آمدن مردم از جهل و 
ضاللت و نجات آنان معرفی می کند. 

باید اذعان کرد کــه ثمرة حرکت تمام انبیاء و 
امامان قبل و بعد از امام حسینg در نهضت 

عاشورا و شهادت ایشان خالصه می شود.

3. معنــای کلمه »مهجــه« در لغت عرب و 
ارتباط آن با »ثار اهلل« بودن امام حسینg و 
ارتباط آن با قربانی شدن امام برای هدایت 
همة انســان هاـ  اعم مؤمــن و غیرمؤمنـ  

چیست؟
مهجــه مفرد اســت و حالت جمــع آن یعنی 
»مهجهم« در زیارت عاشــورا نیز بیان شده 
است که به معنی خونی است که از دل می چکد 
و با واژه »َدم« که به معنی مطلق خون اســت، 

تفاوت دارد.
واژة »ثــار« یا »ثئــر« به دو معنــی خون یا 
خون خواه اســت. در اعراب رســم بوده است 
که اگر کســی از خاندانشان کشته می شد، اگر 
می توانستند آن چنان که باید، انتقام بگیرند که 
هیچ، اما اگر نمی توانستند به هر دلیلی انتقامش 
را بگیرند، پرچم ســرخی در خانــه یا مزارش 

برافراشــته می کردند. به ایــن معنی که هنوز 
خون خواهی از وی انجام نشده و همچنان این 

کینه و ناراحتی در دل ما وجود دارد.
امام حسینg در روز تاسوعا باالی خیمه شان 
پرچمی ســرخ رنگ زدند کــه معنی و پیامش 
برای بازماندگان و شــیعیان ایــن بود که اگر 
توانستید، انتقام شهیدان عاشورا را بگیرید؛ اما 
اگر نتوانســتید، این پرچم باقی خواهد ماند تا 

وقتی که خداوند انتقام مرا بگیرد.
وقتی در زیارت عاشــورا می خوانیم »یا ثاراهلل 
و ابــن ثاره« یعنی »ای کســی که تو و پدرت 
علیg تنها کســانی هســتید کــه خداوند 

انتقامتان را خواهد گرفت«. 
مختــار ثقفی در ســال 66 هجری، یعنی پنج 
ســال بعد از واقعة عاشورا قیام کرد و از قاتالن 
امام حســینg انتقام گرفــت و کار آنان را با 
شــکنجه و اعدام به پایان رســاند و زمانی که 
خبر این قیام به امام ســجادg رسید، ایشان 
خوشحال شــدند و پس از شنیدن خبر مرگ 
حرمله، امام ســجادg برای مختار ثقفی دعا 
کــرد. اما این انتقام، انتقــام واقعی نبود؛ بلکه 
انتقــام موقت دنیوی بود؛ لــذا امام باقرg در 
 tزیارت عاشورا، به امام علی و امام حسین
این گونــه خطاب می کنند: »یا ثــاراهلل و ابن 
ثاره« تا یادآور شــوند فقط خدا می تواند انتقام 

مصیبت عاشورا را بگیرد.
ثــاراهلل به معنای »خون خدا« نیز اســت و از 
آنجایی که خدا به ماده محدود نمی شــود، این 
عبارت اضافه تشــریفی است؛ مانند خانة خدا 
یا ماه خدا. یعنی خونی که مشــّرف به تشریف 
الهی است که به دلیل شرافت و عظمت خونی 
است که از فرق سر این عزیزان به محاسنشان 

ریخته شده است.
اما واژه »ُمَهج« که مفرد آن مهجه می شــود، 
یعنی خونی که از دل بچکد. جوانان بنی هاشم 
و اصحاب امام حســینg در راه یاری موال 
و امامشــان خون دلشــان را چکاندند. به این 
تعبیر که فقط جان خود را فدای ایشان نکردند؛ 
چراکه این تعبیر نهایت ایثار و خشــوع آنان را 

می رساند.
در ســؤال نکتة بسیار مهمی نهفته است و آن 
اینکه هدف شــهادت اباعبداهلل را به هدایت 

همــة امت و مردم تعمیم می دهد. حدیث »ان 
الحســین مصباح الهدی و سفینه النجاه« که 
هم در منابع اهل ســنت بیان شده است و هم 
در منابع تشّیع، به همین موضوع اشاره دارد که 
قیام حضرت اباعبداهللg و شــهادت ایشان و 
یارانش، نه تنها برای هدایت مؤمنان و شیعیان 
اســت، بلکه فراتر از آن چراغ هدایتی اســت 
برای نجات تمامی انسان ها، فارغ از هر دین و 
آیینی و نژادی؛ چنان که مشاهدات تاریخی نیز 
این موضوع را تأیید می کند. امام حسینg با 
نهضت عاشورایی خود به دنبال این بودند که 
همة انســان ها را با هر کیش و آیینی به مسیر 

انسانیت و سعادت هدایت کنند. 
در ســفری که به بیروت داشتم، نامه  ای از یک 
دختر اردنی به سیدحســن نصراهلل دیدم که وی 
با شــنیدن سخنان سیدحســن نصراهلل دربارة 
سیدالشــهداg و توجه به حدیث »ان الحسین 
مصباح الهدی«، به مذهب تشّیع ایمان آورده بود. 
 همچنین افــرادی در طول تاریخ جذب راه و 
مرام امام حســینg شده اند که غیرمسلمان 
بوده انــد. بــرای نمونه کلیســای گریگوری 
مقدس در تهران کــه رئیس آن، آقای صبوح 
سرکیســیان رئیس شورای خلیفه گری ارامنه 
شرق است، رســاله کارشناسی ارشدشان در 
مورد امام حسینg است. یا زرتشیان اردکان 
ارادت ویــژه ای به سیدالشــهداg دارند؛ به 
طوری که در مراســم حج ســاالنه زرتشیان 
در این شــهر، برای آن حضرت نذری پخش 
می کردند. یا در جشنواره کتاب با موضوعیت 
امام حسین)علیه السالم( در نجف اشرف، نفر 
اول این جشنواره شخصی مسیحی از لبنان به 

نام سلیمان کتانی برگزیده شد. 
یکی از مهم ترین الگوگیری های غیرمسلمانان 
از واقعة عاشورا، توسط گاندی رهبر آزادی خواه 
هند صورت گرفته اســت. »مهاتما گاندی« 
وقتی نهضت آزادی خواهی هند را شروع کرد، 
ابتدا لباس های خود را کند و جامه ای پشمینه 
کــه مادرش برایش دوخته بــود، به تن کرد و 
گفت: تا وقتی جامعة هند مســتقل نشود، من 
لباس دوخته شده توســط انگلیسیان را به تن 
نخواهم کرد و خوراکی را که هند تولید نکرده 
باشد نیز نخواهم خورد. مردم هندوستان وی 

مهم ترین مسئله ای که در نهضت عاشورا و 
شهادت امام حسینg برای غیرمسلمانان 

اهمیت دارد، حرکت انسانی، آزادی خواهی 
و ظلم ستیزی ایشان است.

امام حسینg با نهضت عاشورایی خود 
به دنبال این بودند که همه انسان ها را با هر 
کیش و آیینی به مسیر انسانیت و سعادت 

هدایت کنند. 

را »پدر گاندی« خطاب می کردند؛ اما گاندی 
در یکی از ســخنرانی هایش بــه مردم گفت: 
»من ارمغان تــازه ای برای هند نیاوردم؛ فقط 
نتیجه ای را که از مطالعات و تحقیقاتم درباره 
تاریخ زندگی قهرمانان کربال گرفتم، ارمغان 
دولت هند کرده ام. اگر بخواهیم هند را نجات 
دهیم، واجب اســت همان راهــی را بپیماییم 
که حســین بن علی پیمود«. وی در سخنانش 
افزود که به من نگویید »پدر«، بلکه به حسین 
بن علی بگویید پدر؛ چراکه او فرموده اســت: 
»وای بــر جامعه ای که بخورد از آنچه خودش 
نکاشته و بپوشد از آنچه خودش نبافته است«. 
در مورد الگوگیری و جذب غیر مســلمانان به 
امام حســینg و نهضت عاشورا، نمونه های 
بســیار زیادی می توان ذکر کــرد که در این 
مختصر مجال آن نیست؛ اما باید تصریح شود 
مهم ترین مســئله ای که در نهضت عاشورا و 
شهادت امام حســینg برای غیرمسلمانان 
اهمیت دارد، حرکت انسانی، آزادی خواهی و 

ظلم ستیزی ایشان است.
البته از این مســئله هم نباید غافل بود که در 
روایات معتبر از معصومان نقل شــده است که 
اگر دو واقعه در تاریخ اسالم رخ نمی داد، اساس 
اسالم نابود می شــد و آن دو واقعه صلح امام 
حســنg و قیام امام حسینg است. تعبیر 
امام صادقg این است: »لوال صلح الحسن 
و قیام الحســین الندرست آثار النبوة«. ایشان 
نه تنها اسالم، بلکه تمامی آثار بعثت انبیاء را در 

فرض نبود عاشورا، نابودشده فرض کرده اند.
باید تأکید شود که عبارت »َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فیَك 
الَلِة« 

َ
ِلَیْســَتْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َوَحْیَرِة الّض

باید عمومیت و گســترش داده شود و معنایی 
فرادینــی و فراملتی از آن اتخاذ شــود. البته 
شیعیان که امام حســینg را حجت خداوند 
می دانند، شایسته اســت از این واقعه استفاده 
و بهره بیشتری ببرند. امام رضاg فرموده  اند: 
»هر قطره اشکی که برای امام حسین ریخته 
شود، گناهان شخص پاک می شود«؛ لذا باید 
شــیعیان بیشتر از ســایرین در مکتب عاشورا 
درس آموزی کنند؛ اما اختصاص عاشــورا به 
شیعیان امر پسندیده ای نیست و به نوعی ظلم 

به واقعة عاشورا است. 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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ــربـــــــــــــــــــــــانی ترانـ﹦قربانیقـ             ـ ـ

فلســـــــفه

مصطفی موسوی تبار

آیین قربانی در هند، سنتی قدیمی است که ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد. با شکل گیری آیین 
هندو، به تدریج رسم قربانی رواج یافت و مناسک مفصلی را شامل گردید. اهمیت یافتن قربانی میان 
هندوان را باید متعلق به دوران وده یی )1500 تا 500 ق.م( دانســت؛ دورانی که در تقســیم بندی ادوار 
تاریخی شــکل گیری و توسعه آیین هندو، به علت اهمیت یافتن مجموعه کتاب های مقدس وده، به 

این نام خوانده می شوند. 
وده ها اولین کتاب های مقدس هندوان به شــمار می روند که شــامل چهــار کتاب ریگ وده )دانش 
ســتایش(، ساَمه وده  )دانش ســرودهای مقدس(، َیجوْرِوَده )دانش قربانی( و اَتَهْرَوه وده )دانش جادو 
و ســحر( می شود. ریگ وده در مراسم دینی به کار  رفته، مجموعه ای از سرودها و نیایش ها خطاب به 
خدایان یا نیروهای الهی یعنی ِدَوه ها است. این مراسم دینی، شامل قربانی آتش و نوشیدن و پاشیدن 

شیره گیاه مقدسی به نام سومه بوده که به باور هندوان، باعث اعتالی آگاهی انسان می شده است. 
این مراســم های مذهبی آدابی پیچیده داشت و به همین دلیل نیازمند دین یارانی متخصص بود. به 
همین علت دو اثر دیگر به نام های ساَمه وده )دانش سرودهای مقدس( و َیجوْرِوَده )دانش قربانی( پدید 
آمدند. در این دو کتاب آیین و چگونگی قربانی، نیایش های مربوط به آن و به ویژه تهیه و تدارک عصاره 
گیاه مقدس و ســوزاندن آن جمع آوری شده است. اَتَهْرَوه وده )دانش جادو و سحر( نیز برای آیین های 
خانگی و جادوها و طلسم های مورد نیاز برای غلبه بر مشکالت مردم شکل گرفت. مرحلة بعد از دیانت 
ِوده ای با ظهور بْراْهَمنه ها، دیگر متون دینی هندو، همراه اســت. براهمنه ها آثاری به نثر هســتند که 

جزئیات اعمال و اسطوره های مربوط به قربانی ها را شرح و بسط می دهند. 
در این دوره شــعائرگرایی خاصی شکل می گیرد که در آن، اجرای درست مراسم قربانی شرط الزم و 
کافی برای بهره مندی از رفاه و ایمنی از بالیا اســت. فلســفه قربانی در میان هندوان، به این موضوع 
برمی گردد که هر گروهی خدایی برای خود انتخاب کرده بودند و ازاین رو برای جلب رضایت خدایان و 
پیش گیری از خشم آنان، قربانی می کردند. تعدد خدایان در متون وده ای باعث تنوع و پیچیدگی های 
بسیاری در آیین قربانی شد که همین موضوع سبب شکل گیری و قدرت یافتن طبقة دین یاران گردید. 
قربانی ها شــکل های گوناگونی مانند سوزاندن گیاهی خاص، ریختن غذایی خاص، یا ریختن خون 

در ایــن دوره شــعائرگرایی خاصــی 
شــکل می گیــرد کــه در آن، اجــراى 
درســت مراســم قربــانى شــرط الزم 
و کافى بــراى بهره منــدى از رفــاه و 

ایمــنى از بایــا اســت. 

احسان جندقی

قربانی در لغت، یعنی هر آن چیزی که به وســیله 
آن به خداوند تقرب و نزدیکی پیدا می شــود )کل 
ما یتقرب به الی اهلل عزوجل من ذبیحه وغیرها(.1 
قربانی از لفظ قربان مأخوذ اســت و هر چیزی که 
وســیله تقرب به خداوند می باشــد، آن را قربانی 
می گویند؛ خواه آن چیز ذبح حیوان باشــد یا دیگر 
صدقــات یا هــر کار نیکی که انســان بخواهد 
به وســیله آن به رحمت خدا نزدیک شود. قربانی 
به اصطالح کلی در علــم ادیان، گرفتن زندگی 
موجود زنده ای )اعم از انسان، حیوان و نبات( از راه 
کشتن یا سوزاندن یا دفن کردن یا خوردن است. 

همان گونه که توضیح داده شد، در زبان عربی لفظ 
قربانی مأخوذ از ریشه ُقرَب به معنی نزدیکی است 
و می رساند که در همة قربان ها، نزدیکی جستن به 
خدا یا نیروهای فوق طبیعی منظور نظر بوده است؛ 
درحالی که کلمه ســاکریفیس )sacrifice( در 
زبان های التین و اروپایی می رســاند که شیء 
قربانی شده برای خدایان، به وسیله قربانی کردن، 

جنبه قدسی و خدایی به خود می گیرد.2
برای رســم قربانی کردن در راه خدا یا خدایانـ  
که سابقه بســیار طوالنی در تاریخ بشر داشته و 
گویا در تمام اقوام و تمدن های بشــری نیز وجود 
داشته استـ  فلسفه  و پیشینه های مختلفی ذکر 
شده اســت. جان  بایر ناس در تاریخ جامع ادیان 
خویش می نویسد: اقوام ابتدایی سعی می کرده اند 
که به وسیله ای قوای نیرومند روحانی را مسّخر و 
بــه نفع خود مجبور به کار نمایند. ولی بعد ملتفت 
شــدند که آن قوای فوق طبیعی گاهی به قدری 
قوی هســتند که مطیع ساختن و تسخیر ایشان 
غیرمقدور است. به عبارت دیگر، این ارواح مرموز 
و مخفی نیرومند جهانــی، مافوق آنند که بتوان 
آنها را به زور مســّخر و مطیع نمود؛ بلکه باید آنها 
را به الحاح و تضــرع و عجز و البه به این مقصود 
تشویق کرد و نخست به صورت تقدیم هدایا و نیاز 
و اعطای تحف، از جمله قربانی شــروع می شود. 
قربانی ها، خواه حیوانی و خواه انسانی، حتی گاهی 
به صورت ایثار نفس و خودکشی، همه به منظور 

آن بوده که انسان قوای عظیم مافوق بشری را رام 
و برای انجام حوائج خود آماده ســازد.3 شاید علت 
دیگر قربانی این بوده  که بشــر می خواسته است 
خوردنــی و غذای خود را وقتــی نام قربانی بر آن 
گذاشــت، به  نام خدا یا خدایان، متبرک سازد و به 
یک امر مادی که به معیشــت او مربوط می شود، 

حالتی روحانی و آسمانی بدهد.4
ویل دورانت در تایخ تمدن پیشــینه ای بســیار 
عجیب تر برای ســنت قربانی برمی شــمارد. او 
معتقد اســت در بین برخی تمدن های بشری، 
انســان ها به جهــت توســعه در محصوالت 
کشــاورزی »مــردی را می کشــتند و خونش 
را هنگام بذرافشــانی بر زمین می پاشــیدند تا 
محصول بهتر به دســت آورنــد و بعدها همین 
قربانی به صــورت قربانی حیوانی درآمد«.5 او در 
ادامه، مواردی چند از سنت قربانی انسان در اقوام 
بشری را ذکر می کند و می افزاید: بدون شک، این 
عمل نتیجه آن بوده است که مردم به آدم خواری 
عادت داشته و چنین می پنداشته اند که خدایان 
نیز گوشت انسان را دوســت دارند. این کیفیت 
پس از آنکه آدم خواری از بین رفت نیز برقرار مانده 
است و رفته رفته گوشت حیوان را به جای گوشت 

انسان برای قربانی پذیرفته اند.6
قرآن مجید، قربانی را همانند کعبه، وسیله ای برای 
محفوظ بودن مردم از مشکالت و گرفتاری های 
زندگی و صیانت جامعه از فســاد و تباهی معرفی 
فرموده اســت: »َجَعَل اهلُل اْلَكْعَبَة اْلَبْیــَت اْلَحَراَم 
ــْهَر اْلَحَراَم َواْلَهْدَي َواْلَقاَلِئَد َذِلَك 

َ
اِس َوالّش لّنَ ِقَیاًما ّلِ

ْرِض 
َ
َماَواِت َوَما ِفي ال ّنَ اهلَل َیْعَلُم َما ِفي الّسَ

َ
ِلَتْعَلُموْا أ

ّنَ اهلَل ِبــُكّلِ َشــْيٍء َعِلیٌم؛7 خداوند ]زیارت [ کعبه 
َ
َوأ

بیت الحرام را وســیله به پا داشتن ]مصالح [ مردم 
قــرار داده، و ماه حرام و قرباني های بی نشــان و 
قرباني های نشاندار را ]نیز به همین منظور مقّرر 
فرموده است [. این ]جمله [ برای آن است تا بدانید 
کــه خدا آنچه را در آســمان ها و آنچه را در زمین 
اســت می داند، و خدا اســت که بر هر چیزی دانا 
است«. بنابراین همچنان که کعبه از نظر احترام 

و محبوبیت عمومی، عامل بقای امت اســالمی 
اســت و باید تا قیامت ثابت و پابرجا باشد، سنت 
قربانی نیز باید برای همیشه باقی بماند. در روایات 
اســالمی بر حفظ این ســنت که از شعائر الهی 
محسوب می شود، سفارش بسیار زیادی شده؛8 
اما متأسفانه همان گونه که توحید و یگانه پرستی 
و ســنت احترام به خانه خــدا در طول تاریخ دچار 
انحرافاتی شده، سنت های جاهالنه و ستمکارانه 
بسیاری نیز با ســنت قربانی درهم آمیخته شده 
است. شاید به همین علت باشد که خداوند در قرآن 
 ِدَماُؤَها َوَلِكن 

َ
می فرماید: »َلن َیَناَل اهلَل ُلُحوُمَها َوال

ُروا  َرَها َلُكــْم ِلُتَكّبِ
َ

ْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َســّخ َیَناُلــُه الّتَ
ــِر اْلُمْحِســِنیَن؛9 هرگز ]نه [  ُكْم َوَبّشِ اهلَل َعَلی َما َهَدا
گوشت های آنها و نه خون هایشان به خدا نخواهد 
رسید؛ ولی ]این [ تقوای شما است که به او می رسد. 
این گونه ]خداوند[ آنها را برای شما رام کرد تا خدا 
را به پاس آنکه شما را هدایت نموده، به بزرگی یاد 

کنید، و نیکوکاران را مژده ده«. 
در کتاب  های آســمانی ادیان توحیدی، از جمله 
تورات ســفر تکوین، باب چهــارم و همچنین 
در کتاب آسمانی اســالم، قرآن، روایات پیامبر 
اســالم و ائمه اطهار، به مســئلة قربانی 
اشــاره های متعددی صورت گرفته است. شاید 
بتوان در خالل اشاره به رویدادهای مهمی چون 
جریان ذبح اســماعیلg )طبق روایت تورات، 
اسحاق( یا جریان نذر جناب عبدالمطلب جهت 
قربانی فرزندشان عبداهللـ  پدر بزرگوار حضرت 
محمدـ  برای ســنت الهی قربانی فلسفه و 

پیشینه بسیار حائز اهمیتی یافت. 
در قرآن داســتان پیشکش نمودن قربانی توسط 
فرزندان حضرت آدمg ذکر شده است. در متون 
دینی چنین روایت شده که حضرت آدم ابوالبشر 
از فرزنــدان خویش، هابیل و قابیل، خواســت 
قربانی پیشــکش کنند. البته در مورد انگیزه این 
قربانی دالیل مختلفــی ذکر نموده اند. در برخی 
متون و رویات این چنین آمده اســت که حضرت 
آدم، هابیل را به عنوان وصی و جانشــین خویش 

برگزید و قابیل که برادر بزرگ تر بود، حســادت 
ورزید و از پذیرش خواســته پدر امتناع کرد و خود 
را مستحق این مقام  دانست. حضرت آدمg برای 
تأیید این انتخاب، از آنها خواست هرکدام به جهت 
تقرب و نزدیکی به خدا، قربانی پیشکش نمایند؛ 
 اْبَنْي 

َ
چنان که قرآن می فرماید: »َواْتُل َعَلْیِهْم َنَبأ

َحِدِهَما َوَلْم 
َ
َل ِمــن أ َبــا ُقْرَباًنا َفُتُقّبِ آَدَم ِباْلَحــّقِ ِإْذ َقّرَ

ُل اهلُل  َما َیَتَقّبَ َك َقــاَل ِإّنَ ْقُتَلّنَ
َ َ
ــْل ِمَن اآلَخِر َقاَل ل ُیَتَقّبَ

ِقیــَن؛10 و داستان دو پسر آدم را به درستی  ِمــَن اْلُمّتَ
بر ایشان بخوان، هنگامی که ]هر یک از آن دو،[ 
قرباني ای پیش داشــتند. پــس، از یکی از آن دو 
پذیرفته شــد و از دیگری پذیرفته نشد. ]قابیل [ 
گفت: حتماً تو را خواهم کشت. ]هابیل [ گفت: خدا 
فقط از تقواپیشگان می پذیرد«. در تفسیر عیاشی، 
ضمن اشــاره به روایت امام باقرg و همچنین 
در تفســیر روایی البرهان، بــا ذکر حدیثی از امام 
سجادg چنین آمده اســت: زمانی که دو فرزند 
آدم قربانی خود را پیشکش کردند، یکی فربه ترین 
قوچی را که در گله اش بود ]اشاره به هابیل که شغل 
دامداری داشت[ قربانی کرد و دیگری از بدترین 
قسمت زراعت خویش دانه های پاک نکرده ای 
برای این منظور تهیه نمود ]اشــاره به قابیل که 
کشاورز بود[. قربانی هابیل پذیرفته شد و دیگری 

که از آِن قابیل بود، پذیرفته نشد.11
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موجودی زنده داشــت که در همة آنها حضــور روحانی الزم بود؛ چراکه او 
می بایســت عمل قربانی را انجام می داد. ساده ترین قربانی، آگنیهوتره نام 
دارد که تقدیم شیر جوشانده در صبح و غروب است. نوع پیچیده تر آن ایشتی 
است که یک قربانی گیاهی است که از یک یا چند نان، حبوبات جوشیده در 
کره و شیر و ظرفی از سرشیر، تشکیل می شود. این قربانی ها در آتش ریخته 
می شوند. نوع دیگر قربانی پشوبندهه )بستن حیوان قربانی( یا همان قربانی 

حیوانی است که به همراه ایشتی انجام می شود. 
پیچیده ترین نوع قربانی، قربانی شومه است که دربردارندة ایشتی، قربانی 
حیوانی و آیین های خاص خود اســت. در این قربانی بیش از هر چیز دیگر، 
سرودهای ســامه وده خوانده می شــود. اجرای این مراسم نیاز به شانزده 

روحانی یا دین یار دارد.
از دیگر قربانی های مهم قربانی اســب یا اشوه مدهه است. در این قربانی 
نخســت به مدت سه روز قربانی سومه با جزئیات مفصلش انجام می شود، 
آنگاه اســبی را به همراه چند جنگجو رها می کنند تا به مدت یک ســال در 
دشــت های اطراف پرسه زده و سپس آن  را قربانی می کنند. مراسم قربانی 
اسب به قدری توسعه داشت که گاهی یک مراسم هفت سال طول می کشید.
برخی خدایان هندو ارتباط مستقیمی با آیین قربانی داشتند؛ از جمله ورونه، 

خدای آسمان، که از خدایان برتر ودایی است.
در باور هندوان، او ناظر بر عالم، مسئول کیفر 
گناه کاران و بخشایش توبه گران است. چنین 
خدایی بی تردید شایسته  تقدیم قربانی است. 
البته بعد ها از اهمیت این خدا کاســته شــد و 
ایندره بر جای او تکیه زد. از دیگر خدایان مهم 
ودایی، آگنی )آتش( است. در آیین قربانی او 
رابط میان انسان و خدایان است که نذورات را 
به پیشگاه خدایان می رساند. یکی از خدایانی 
که در قربانی نقش پر اهمیتی دارد، ســومه 
یا خدای بخشــنده  جاودانگی اســت. سومه 
نام گیاهی اســت که از کوبیدن آن نوشیدنی 
ســکر آوری به دست می آمد که نوشیدن آن 
میان انســان ها ایجاد هیجــان و ازدیاد نیرو 
می کرد؛ ازاین رو به خدایان پیشکش می شد 
تا بر قدرت آنان نیــز بیفزاید. این گیاه بعدها 
تشخص مســتقلی یافت و به عنوان یکی از 
خدایان قلمداد شد. تهیه  نوشیدنی سومه بخش مهمی از مراسمات قربانی 

را شکل می داد. 
ایندره، براهمنسپتی، ویشوه دوه از دیگر خدایان مؤثر در آیین قربانی بودند. 
 نکتة قابل توجه دیگر دربارة آیین های قربانی، هماهنگی میان اعمال و اوراد 
است. هر عملی با ورد خاص خود همراه است که تمامی این اوراد و سرودها 
در کتاب سامه وده ذکر شده است. مهم ترین بخش قربانی، ریختن بخشی از 
مواد اهدایی )شیر، کره، نان، حبوبات، گوشت یا سومه( در آتش است که یک 
دین یار و در قربانی های مهم تر و پیچیده تر، چند دین یار آن را انجام می دادند.

به تدریج و با ظهور ســنت ها و تفکرهای ریاضتی که رستگاری و نجات از 
چرخه  زاد مرگ پیاپی را در خلوت گزینی و کنترل تمایالت می دیدند، قربانی 
ظاهری و مادی جای خود را به قربانی نفس داد. پیروان این اندیشه با ترک 
اجتماع و تحمل مشــقات، قربانی جدیدی به خدایان هدیه می کردند که 

همان نفس شان بود. 
این سیر تحول آیین قربانی از یک مراسم ساده به دستورالعمل های پیچیده 
تا قربانی معنوی نفس، ریشه در تحوالت تاریخی و بنیادی اندیشه  هندویی 

دارد و شاهدی بر این تغییرات است.

پی نوشت
1. دیگــر ادوار تاریخــی آییــن هنــدو عبارتنــد از: دوران پیش آریایي هــا 4000 ق.م؛ دوران آییــن هنــدوي 
كالســیک یــا حماســي 500 ق.م تــا 500 م؛ دوران آییــن هنــدوي میانــه500 م تــا 1800م؛ دوران جدیــد 

كنون.  1800 م تا

 
منابع

1. عدلــی، محمدرضــا، مفهــوم قربانــی )یجنه/ یســنه( در هنــد و ایران باســتان، پژوهش نامه ادیــان، پاییز 
و زمستان 1387، سال دوم، شماره 4.

2. فراهانی، حسن، قربانی در ادیان، معرفت، اسفند 1380، شماره ی 52

3. Heesterman, Jan C., Vedism and Berahmanism, Encyclopedia of Reli-

gion, Mircea Eliade (ed), New York, Macmillan, 1986, vol 15,

ســیر تحــول آییــن قربانــی از یــک مراســم ســاده بــه 
دســتورالعمل های پیچیــده تــا قربانــی معنــوی نفس، ریشــه 
ــی دارد و  ــه هندوی ــادی اندیش ــی و بنی ــوالت تاریخ در تح

ــت. ــرات اس ــن تغیی ــر ای ــاهدی ب بودیســـموجنیســـمش
محسن کیادربندسری

یکی از مهم ترین باورهای هندی اصل »اهمیســا« یــا بی آزاری یا عدم 
خشونت است. این اصل، درصدد ترویج احترام به تمامی جانداران بوده و در 
آن هرگونه آزار و شــکنجة جانوران نکوهش شده است. اما آیین قربانی با 
آن همه تفصیل در آیین هندوئیسم، نقض این قانون کلی بود که به تدریج 

در محاق انزوا قرار گرفته بود.
این مسئله، زمینه های اعتراض به آیین هندو را پدید آورد. سیدارتمه گوتمه 
و مهاویره، دو شخصیتی بودند که با دو روش مختلف به این روش برهمنان 
اعتراض کردند. ســیدارتمه گوتمه یا بودا، آیین بودیســم و مهاویره، آیین 
َجینیســم را پدید آوردند که بر اســاس اصل »اهیمسا« شکل گرفته بود؛ 

هرچند در شدت و پافشاری بر این اصل متفاوت هستند.
اخالق در تعالیم بودا، بر پنج اصل پایه ریزی شــده که اولین آن، اصل عدم 
نابودی حیات بود که بر تمامی رهبانان و پیروان معمولی بودایی فرض است. 
البته منظور از فرض، وجوب اخالقی است. در حقیقت حکم بودا در مخالفت 

با مراسم متعدد قربانی در متون مقدس هندویی بوده است.
این فرایض در بودیســم، برای تمامی پیروان اعم از روحانی و غیره به یک 
اندازه است و هر شــخص باید به اندازة توان خود این اعمال را انجام دهد. 
مســلّماً برخی اشخاص با توجه به شغلشان، مجبور به گرفتن حیات برخی 
جانداران می شــوند؛ اما باید تالش کنند که تا حد امکان این عمل را انجام 
ندهند. پیروان جینیســم با توجه به این اصل، غالباً مشــغول فعالیت های 

تجاری ای هستند که کمترین ارتباط را با حیات جانداران داشته باشد.
بوداییان و جینیســت های متقی تر تالش می کنند با خودداری از خوردن 
گوشــت، تحریم کشــتن جانداران را مراعات کنند. این گونه افراد مطلقًا 
گیاه خوار هســتند و از خوردن هرگونه گوشــت حیوانات، ماهی یا ماکیان 

خودداری می کنند.
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قربانـــیدرخاوردور
مصطفی موسوی تبار

 ادیان چینی
ادیان چینی

در ادیان باســتانی چین )دائو و کنفوسیوس(، 
قربانی های گوناگونی انجام می شــد که غالبًا 
امپراطــور آنهــا را به آســمان و زمین تقدیم 

می کرده است.
مهم ترین نــوع قربانی در میــان آنان قربانی 
تقدیمی به ارواح نیاکان بــود. در اعتقاد مردم 
چین، مرده نه تنها نابود نمی شود، بلکه در عالم 
مردگان، دارای زندگی و تعامل با دیگر مردگان 
اســت. بنابراین پیشکش ها و قربانی هایی که 
برای مردگان خود در نظر می گرفتند، بســیار 
بیشتر از قربانی برای دیگر موارد بوده است. این 

نوع پیشکش در چین، چنان به ورطة افراط افتاد که خانواده های ثروتمند، 
اثاث و لوازم گران قیمت را همراه مــرده دفن می کردند و برای عزتمندی 
مردة خود، سربازان، کنیزان، غالمان، نگهبانان و ... متوفی را هم قربانی فرد 
می کردند تا بدین سبب در دنیای ارواح، در آرامش و ثروتمندی و رفاه زندگی 
کند. به تدریج این عادات رو به افول نهاد و متمولین چین دست از این گونه 

قربانی ها برداشتند.1
بعدها در دورة امپراطوری شانگ، تجلیل از نیکان و قربانی برای آنان بسیار 
فراگیر شــد. آیین قربانی و نذر بر منزلت واالی خدایان و نیاکان ُمهر تأیید 
می زد و نیازهای آنان را برآورده می ساخت. به طور کلی آیین ها و آموزه های 
دینی در میان مردم چین، مخصوصاً رســم قربانی، فقط نوعی تعامل میان 
انســان ها و موجودات عالم ارواح بوده که بیشتر برای رفع مزاحمت ارواح 
انجام می شــده است. اما امروزه رسم قربانی کردن، جای خود را به خیرات 

خوردنی ها، از جمله میوه و برنج داده است.2
شینتو

در آیین شــینتو یا دین ژاپنی، باوری وجود دارد که جهان را میان انســان 
و نیروهای نامرئی مشــترک قلمداد کرده است و پیشکش به این نیروها، 

می تواند اسباب آرامش آنان را فراهم آورد.3
قدمــت این آیین به قرن ســوم بازمی گردد کــه در آن قربانی هایی برای 
معبودهای طبیعی و ارواح گذشــتگان توســط کاهنان و امپراطور انجام 
می شده است. ژاپنی ها ، همانند مردم چین، مردگانشان را در دوره یائویی در 
خاکستردان های بزرگ دفن و اشیای متوفی را در کنار وی دفن می کردند. 
پیشکش در نگاه ایشان، ابتدا خونی بوده و بعدها به قربانی غیرخونی تغییر 
پیدا کرده است و مردم با خیرات خوردنی ها، تالش می کردند تا ارواح نیاکان 

خود را شاد سازند.4
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ذبیحه یمهر
دانیال نعیمی

برای بررســی ســنت قربانی در آیین زرتشت 
باید میان سه دورة قبل، هم زمان و بعد از ظهور 

زرتشت، تفکیک قائل شد.

1. دورة قبل از زرتشت 
میتراییسم )مهرپرســتی( آیین رایج این دوره 
بوده که در آن، قربانی جایز بود. گفته شده است 
ایراني ها مانند یونانیــان، هنگام عهد و پیمان، 
قرباني مي کرده و خدا را بر آن شاهد مي گرفتند. 
پیروان کیش مهرپرستی، در فصل بهار، گاوی را 
در معبد قربانی میکردند. همچنین برای خورشید، 
آتش و اهورامزدا، چیزهای گوناگون مانند گل، 
نان، مواد خوش بو، گاو، گوسفند، شتر، اسب، خر 
و گوزن قربانی می کردند. البته سهم خدایان از 
این قربانی ها تنها بوی آن بود و گوشتش سهم 
موبدان و پرســتندگان می شد. این قربانی ها با 
مراسم خاصی از جمله خوردن شراب »هوم«1 
و ریختن همین شراب مقدس روی چمن همراه 
بوده است. وقتي فردی قصد هدیه کردن قربانی 
به یکي از خدایان داشــت، حیــوان مورد نظر را 
به محلي پاک می بــرد و تاج گلی )به خصوص 
خرزهره( روی کاله خود قرار مي داد. سپس نام 
آن خدا را به زبان می آورد. اهداکنندة قربانی نباید 
فقط براي خود، بلکه براي سعادت و خوشبختي 
پادشــاه و تمام مردم ایران دعا می-کرد. سپس 
قرباني به تکه های کوچک تقســیم می شــد، 
گوشــت آن  را طبخ می کردند و روی سفره ای از 
علف تازه قرار مي دادند. هنگام قربانی باید یکی 
از روحانیان حضور می داشت و سرود مذهبي با 
مضمون افســانة نسب خدایان مي خواند. بعد از 
خواندن سرود، قرباني کننده، بعد از اندکی تأمل 
گوشــت ها را به خانه می برد و به دل خواه از آن 
استفاده می کرد. در این دوره عالوه بر اهورامزدا، 
چهــار عنصر آفتاب، ماه، آب و خاک نیز مقدس 

شمرده میشدند و برای آنها قربانی هدیه می شد.

2. دورة ظهور زرتشت
با ظهور زرتشــت در ایران، دگرگوني بزرگي در 
رسم قربانی ایرانیان اتفاق افتاد. او با قربانی کردن 
حیوانــات مخالفت و در تعالیم خود با آن برخورد 
کرد. برای نمونه در گات هــا قربانی کنندة گاو 
را نفرین کــرده و مي گوید: »نفرین تو اي مزدا، 
به کســاني که از تعلیمات خود مردم را از کردار 
نیک منحرف مي سازند و به کساني که گاو را با 
فریاد شادماني قرباني مي کنند...«. در جاي دیگر 
مي  گوید: »این است آن کسي که کالم مقدس 
را ننگین ساخته، از ستوران و خورشید به زشتي 
یاد مي کند؛ زشتي اي که با دیدگان نیز مي توان 
دید...«. مقصود وی از زشتي، قرباني کردن گاو 
و چارپایان دیگري بود که ایرانیان در مراســم 
مذهبي دیو یســنا به جاي مي آوردند. همچنین 
در جاي دیگری نقل شــده است که زرتشت، از 
قرباني کردن به  بدی یاد کرده و می گوید: »دیر 
زماني است که گرهما و نیز کاوي ها تمام فکر و 
قوه خود را براي ستم گماشته اند. چه مي پندارند 
کــه از این راه دروغ پرســتان را یــاري کنند و 
مي گویند که گاو براي قرباني است تا دوردارنده 
مرگ )هوم( به یاري ما شتابد«. گرهما و کاوي، 
پیشوایان فرقه دیویسنان و از مخالفان زرتشت 

بوده اند.
به دلیل مخالفت با قربانی اســت که زرتشــت 
نوشیدن شــراب مستي آور )هوم( را نهی و از آن 
با عنوان »شــراب مسکر کثیف« یاد کرد؛ زیراـ  
همان طور که یونانیانـ  هنگام قرباني،  شــراب 
مي نوشیدند،  ایرانیان نیز هنگام قرباني، با برپایی 
جشنی، خود را با نوشیدن هوم مست مي کردند و 
درحالي که از خود بي خود شده بودند، به قرباني 

کردن گاو مي پرداختند. 

 زرتشــت از نگهبانان مراتع و چــراگاه و نیز از 
محافظان حیوانــات و گله ها به نیکي یاد کرده 
و آنها را می-ســتاید. بدیهی است که بنا بر نظر 
زرتشــت، این گروه از مردم به دلیل شغل خود، 
بیش از دیگر مردم به بدي و زیان قرباني، واقف 
بودند و به بیان او، همین دسته از مردم، بندگان 
نیــک و واقعي خداوند هســتند؛ به طوری  که 
 بعدها کلمه »فشــوینت« )گله دار( به طور عام، 
صفت بارزي براي زرتشــتیان مبارز با پلیدی به 
کار می رفت. در واقع زرتشــت، زندگي و حیات 

چارپایان و گله را تا مقام تقدس باال برده بود.
در مقابــل، به جای قربانی کردن حیوانات، وی، 
پیــروان خــود را در عبادت اهورامــزدا و جلب 
رضایت او، بــه هدایای معنوی دعوت می کرد. 
این پیشــکش ها، جز نیایش  و شــکرگزاری از 

اهورامزدا چیز دیگری نبود.

3. دورة بعد از زرتشت
بعد از مرگ زرتشــت تعالیــم وی تحت تأثیر 
سنت های جاری، احتیاجات زندگی و تمایالت 
مؤمنیــن به او، تغییــر یافت و با بازگشــت به 
طبیعت پرستی قدیم، قربانی حیوانات با مراسم 
مفصلی دوباره رواج یافت تا جایی  که زرتشتیان 
در مراســم و اعیاد خویش، از قربانی اســتفاده 
میکردند. از جمله این مراســم، جشن مهرگان 
است که از روزگاران مهرپرستی  به جا مانده که 

زرتشت با تمام توان با آن مخالفت کرده بود.
زرتشتیان فقط در جشن بهمنگان یا بهمنه که 
در روز بهمن از ماه بهمن واقع می شود، از کشتار 
حیوانات و خوردن گوشت آ نها خودداری میکنند؛ 
زیرا بهمن )وهومن( را فرشته مقرب اهورامزدا 
میدانند که حفاظت از چهارپایان سودمند در عالم 
جسمانی بر عهدة او است. هر زمان که زرتشتیان، 
طالب پیروزی بر نیــروی نظامی تجاوزکاری 

بودند، یسنای هوم را زمزمه می کردند. پیشکش 
هوم نماد شکرگزاری از پیدایش حیات گیاهی 
اســت که بی وجود آن، آفرینــش حیوان و آدم 
ممکن نبوده اســت. روش های مختلفی برای 

تقدیم شراب هوم بیان شده است: 
1. تقدیم آن به آتش. پس از اینکه موبدان کمی 

از آن خوردند کمی هم بر آتش می ریزند.
2. پاشیدن قسمتی از آن به آسمان.
3. ریختن جرعه ای از آن بر زمین.

قربانی حیوانی بدون خون ریزی کشته می شد؛ 
به این صــورت که چماق یا چوبی به ســرش 
می زدند تا بی هوش شود و سپس او را می کشتند.

علت قربانــی کردن نزد زرتشــتیان، می تواند 
پرستش و شکرگزاری یا اظهار پشیمانی و توبه 
از گناه یا ادای نذری خاص باشد. مطابق با منابع 
دینی زرتشــت، هرکس در هــر زمان می تواند 
قربانی کند؛ ولی انجــام آن باید از هنگام طلوع 
خورشید تا غروب آن باشد و محل آن عبادت  گاه 

مؤمنان  است. 
شیر، آب پاک، شــیره گیاهان، یعنی هوم و آب 
انار، آرد، میوه ها و ســبزی ها، کره و تخم مرغ، 
حیوانات اهلی و پرندگان، از جمله چیزهایی است 
که زرتشتیان نذر و پیشکش می کنند. در مراسم 

کم اهمیت تر شراب هم نذر می شود.

پی نوشت
1. هومــا نــام گیاهــی بــود كــه شــیرة آن را بــا آب یــا شــیر می آمیختنــد و 

نوشیدنی مسكر از آن به دست می آوردند.
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بــا بازگشــت بــه طبیعــت پرســتی 
قدیــم، قربانــی حیوانــات بــا 
رواج  دوبــاره  مفصلــی  مراســم 
یافــت تــا جایی کــه زرتشــتیان در 
مراســم و اعیــاد خویــش از قربانــی 

اســتفاده میکردنــد.

قوانینیسختبرایقربانی
محمدحسن جاویدی

آیین صابئی یا مندایی1 آیینی است که پیروانش 
خود را پیرو حضرت یحیی بن زکریاg می دانند. 
به گمان ایشــان، پیامبر مبعوث بعد از حضرت 
موسی، یحییg است.2 امروزه، قریب به هفتاد 
هــزار نفر از آنان در عراق در کنار دجله و فرات و 
نزدیک به بیست و پنج هزار نفرشان در کنار رود 
کارون در ایران زندگی می کنند. آنان برای انجام 
مراســم دینی خود عبادتگاهی به نام »مندی« 
)یا مندا یا مشــکنه( دارند که همیشه در کنار آب 
جاری قرار دارد و از نِی و ِگل ســاخته می شود و 
مهم تریِن آنها »گنزا ربّا«، یعنی »گنج عظیم« 

است.3
برجسته ترین خصیصه خدا در دین مندایی حیات 
و زندگی است. به  همین دلیل بزرگ ترین گناه در 
آیین مندایی قتل نفس و نقِض حیاِت انســان و 
سایر موجودات است. ازاین رو قربانی حیوانات در 
آیین مندایی کاماًل دینی و منسکی است که به 
همراه قرائت بوثه هایی4 قبل، هنگام و بعد از ذبح 
تبرک می شود. همچنین قربانی باید بر اساس 
مناســک خاصی که در دین مندایی آمده انجام 
گیرد؛ وگرنه این عمل قربانی نبوده و قتل حیوان 

محسوب می شود.5
در آییــن صابئی فقط پرنــدگان و ماهی های 
غیرگوشت خوار که فلس دارند، حالل گوشتند 
و تمامی چهارپایان، به جز گوســفند نر،6 حرام 
گوشــت بــوده و قابل ذبح و خوردن نیســتند. 
همچنین پرندگان به دلیل اینکه پرواز می کنند 
و بــا زمین که عالمی ظالمانی اســت، کمتر در 
تماسند، برای قربانی و خوردن مناسب ترند و در 
مراسمی مانند تاج گذاری روحانیون یا مناسک 
مربوط به ورود به جرگه روحانیت، یک پرنده  که 

غالباً کبوتر است، قربانی می شود.7
اولین شــرط انجام مراسم قربانی این است که 
فرد ذبح کننده، سالم و هیچ گونه بیماری  نداشته 
باشد. باید لباس تمیز و سفیدی که در اصطالح 
مندایی به آن »رســته« می گویند، بپوشد. آلت 
ذبح نیز باید آهنی، تیز و در آتِش گداخته، افکنده 

شده باشد.
حیوان قربانی شده باید سالم و ابتدا با آب شسته 
شــود. اگر حیوان ذبح شده پرنده است، ابتدا باید 
پرنده را در دست چپ گرفت، به طوری که بدن 

پرنده در کف دســت و ســر او در اختیار انگشت 
سبابه و شست قرار گیرد. سپس رو به قبله نشسته 
که به سمت شــمال )رو به ستاره ُجَدی( است و 
با خواندن دعای مخصوص ذبح، حیوان را ذبح 
نمود. پس از ذبح، حاللی )ذابح( باید استغفار کند. 
به این نحو که ظرفی از آب بر روی دستان او که 
همراه با کارد خونی است، می ریزند و ذبح کننده 
هنگام ریزش آب دعای مخصوصی را می خواند. 
قربانی حیوان نباید بر روی زمین باشد؛ زیرا اگر 
روی زمین قرار گیرد، حرام می شــود. به همین 
دلیل پرنده را با دســت گرفته و باالی زمین نگه 
می دارند و گوسفند را روی »چباسه« که عبارت 
اســت از مقداری کاه خشِک شسته شده تمیز یا 
نی و سرشاخه بعضی از درختان، مانند بید و گز یا 
میز و چهارپایه ای، قرار می دهند تا با زمین تماس 

نداشته باشد.
پس از عمل ذبح و استغفار، مشعلی از نی درست 
کرده و نزدیک مقعد و گلوگاه حیوان می برند که 
محل ذبح او اســت و پس از آن، مقداری نمک 
طعام به گلوگاه و مقعد او می مالند. انجام مراسم 
قربانی در شب انجام می شود. البته ایام عید پنجه 
استثنا است؛ زیرا به علت قداستش، روز و شبش 
با هم فرقــی ندارد.8 در آیین قربانی، روحانی ای 
که »اشکنده« یا شاهد نام دارد، رسته می پوشد و 
باالی سر حاللی می نشیند و با تکرار این جمله 
که »من شاهدم«، شهادت می دهد که قصاب 

به درستی حیوان را ذبح نموده است.9

آیین قربانی در میان اهل حق 

رواق  ادیان ایرانرواق  ادیان ایران

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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اهل حق نام فرقه ای اســت کــه در قرن هفتم 
هجری در منطقه کردنشــین غــرب ایران و 
مجاور کشور عراق، شکل گرفت. »اهل حق« 
و »یارسان« دو نام مشهور برای این فرقه است. 
از آیین  هــای مقدس اهل حــق، تعلق به جم یا 
جمع اســت.10جم و جم خانه محور آداب دینی 
یارسان را تشکیل می دهد که نام گذاری کودک، 
سرسپردن و ازدواج در آن صورت می گیرد. از نظر 
اهل حق شرکت در جم به جای عبادات دائمی، 
کافی اســت. از جمله مراسمی که در جم برگذار 
می شود، ادای نذر است.11 نذر در مسلک اهل حق 
پنج صورت دارد که یکی از آنها قربان یا قربانی 
است که شتر، گاو اهلی، گوسفند یا خروس است. 
البته ماهــی، جوز، بویا و انار هم در حکم قربانی 
است. قربانی باید با کارد یا تیغی سربریده شود که 
دعا بر روی آن خوانده شده باشد. سید یا درویش 
محل این دعا را می خواند و اال سر بریدن قربانی 
جایز نیست. اهل حق در موقع ذبح قربانی و نیز 
در جم خانه در هنگام انجام مراسم، لباس سفید 
می پوشــند و حیوان را رو بــه قبله اهل حق که 

»پردیور« است، قربانی می کنند.12
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جانشیـــــــــنقــــربانی
محسن گلپایگانی

27( گزارش های دیگری نیز از قربانی انســانی 
نقل شــده که برخی از انبیاء )مزامیر106: 38-
39؛ اشــعیا57: 3-7. ارمیا7: 31( آن را نکوهش 

کرده  اند. 
2. قربانی حیوانی: منظور قربانی کردن حیوانات 
اهلی مانند گاو، گوسفند، کبوتر و اولین نوزاد هر 
حیوانی اســت که خود، به چهار دســته  تقسیم 

می شود:
الف( قربانی های سوختنی: جهت کفاره گناهان 
تقدیم می شــد. در این قربانی، حیوان را کشته، 
آن را بر روی مذبح با آداب خاصی می سوزاندند. 
ب( قربانی های تکفیری و خطایی: جهت تکفیر 
گناهان یا تجاوز از شریعت ده گانه موسی انجام 
می یافتــه و هدف از آن پاکــی فرد خاطی بوده 

است.5 
ج( قربانی ها و ذبایح ســالمت: برای تشــکر یا 

تقدیس خداوند بوده است. )الویان7: 13-12(
د( قربانی گاو ســرخ: این نوع قربانی برای تهیه 
»آب تنزیه« جهت تطهیر کاهنان انجام می شده 

است. )اعداد19(

قربانی غیر خونی
قربانی غیر خونی بیشــتر شامل هدایای آردی، 
ریختنی، جنباندنی و افراشــتنی می شد. هدیه 
آردی، یا آرد مرغوب بود که می بایســت روی 
آن روغــن زیتون بریزند و کنــدر بر آن بنهند یا 
نان پخته بود که می بایستی خالی از خمیرمایه 
و عسل باشــد و از آرد مرغوِب مخلوط با روغن 
زیتون تهیه شده  باشد. )الویان2( هدیه ریختنی، 
شــراب بود که می بایســت همراه دیگر هدایا 
و قربانی ها تقدیم شــود. )اعداد28:7( در مورد 
هدیه جنباندنی، اسرائیلیان موظف بودند اولین 
بافه محصــول را نزد کاهن بیاورنــد تا او آن را 
در  حضور خدا تــکان دهد. این هدایا به مصرف 
کاهنان می رســید. )الویان23: 9-20.( هدیه 
افراشــتنی نیز هدیه ای از محصوالِت بعد از درو 

بود. )الویان15: 20-19(

جایگزین های قربانی
پس از خرابی معبد اورشلیم، یهودیان قادر نبودند 
در معبد و قربانگاه به عبادت و اهدای پیش کش 
بپردازند؛ در نتیجه این سنت به تعطیلی کشیده 
شــد.6 آنان تالش کردند تا سنن و آداب دیرین 

خویش، به خصوص رسم قربانی را حفظ کنند. 
برای این کار، این جایگزین ها را برای قربانی در 

نظر گرفتند:
1. »قرائت تورات«: یهودیان داســتان ابراهیم 
و ذبح کردن فرزندش و جایگزینی گوســفند در 
آخرین لحظــات را تالوت می کردند. در تلمود، 
به جایگزینی دعا، به ویــژه دعاهای مربوط به 
قربانی، به جای خود قربانی، مکرر اشــاره شده 

است.
2. »صدقه دادن«.

3. »روزه گرفتن«: از دیگر عباداتی اســت که 
یهودیان آن را در عوض قربانی انجام می دادند. 
در تلمود، موارد متعددی را می توان یافت که طی 
آن، فرد چند روزی از سال و گاه تمام سال را روزه 
می گرفت تا بدین وســیله، از خدا طلب حاجت 

کند.
4. »مــرگ رئیس کهنه«: کســی که مرتکب 
گناهی، مثاًل قتل غیرعمد شــده و مجازاتش 
قربانی کردن است، باید در شهر بماند و تا هنگام 

مرگ رئیس کهنه در آنجا به سر برد.7

زمان قربانی
در یهــود، قربانــی گاه به طور متنــاوب انجام 
می گرفت؛ مانند قربانی هــای روزانه، ماهانه، 
روز سبت )شــنبه(، روز کفاره و اعیاد. گاهی نیز 
در مواقع خاصی، مانند نذر، شــکرگزاری، پاکی 
از جذام، پاکی از نجاســات و تهیه آب طهارت، 
صورت می پذیرفــت. یهودیان در دو عید مهم 

به پیش کش قربانی می پرداختند که عبارتند از:
عید »فصح« )پســح(: در ایــن عیدـ  که یادگار 
واقعه خروج یهودیان از مصر و رهایی از قید رقیت 
مصریان اســتـ  یهودیان از سحرگاه و پیش از 
طلوع فجر، گوســفند یا بره ای را تقدیس کرده، 
آنگاه رئیس معبد آن را ذبح می کرد و خون ذبیحه 

را بر روی دروازه خانه های خود می پاشیدند.8 
عیــد »کیپور« یــا »روز کفــاره«: در این روز، 
یهودیان، بز یا پرنده ای همچون فاخته یا کبوتر 
را قربانی می کردنــد تا کفاره گناهان خویش را 

پرداخته باشند. )الویان14: 22(

مکان قربانی )مذابح(
یهودیان در مذبح های خصوصی یا در معبدهای 
کوچک باالی تپه ها، قربانی های خود را به یهوه 

تقدیم می کردند.9 مذابح یهود دارای تشکیالت 
متنوع داخلی و خارجی بــود. از میان آنها، معبد 
سلیمان، دارای دو صحن بیرونی و درونی بود. در 
صحن داخلی، کاهن کارهای مربوط به قربانی را 
انجام می داد. در این حیاط مذبحی برای قربانی 

وجود داشت.10 

مصرف قربانی
بنا به دســتور یهوه، قربانی هــا باید به مصرف 
کاهنان برسند و کس دیگری حق ندارد به آنها 
دســت بزند. )اعــداد18: 8-9( کاهن نیز برای 
مصرف قربانیـ  چون غذای مقدسی استـ  باید 
طاهر باشد و به چیز نجســی دست نزده باشد. 

)الویان22: 3(

احکام و قوانین ذبح 
احــکام و قوانین قربانی در یهود دارای ضوابط و 
شرایطی است که به طور خالصه می توان به این 
امور اشــاره کرد: ذابح باید یهودی عاقل و بالغ و 
مطلع از احکام ذبح باشد. رو به قبله بودن ذابح یا 
حیوان، الزامی نیست. قبل از ذبح دعایی به زبان 
عبری قرائت می گردد و کارد باید از جنسی باشد 
که هنگام ذبح، براده از آن جدا نشود که معمواًل 

از جنس استیل ساخته می شود. 
همچنین مواردی وجــود دارد که عدم رعایت 
آنها موجب حرام شــدن حیوان می گردد؛ مانند 
مکث کردن حین ذبح، فشار آوردن یا مثل حالت 
گیوتینــی ذبح کردن و فرو بردن نوک کارد بین 

نای و مری.11 
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آیین قربانی نــزد یهودیان یکی از عبادات مهم 
محسوب می شد. آداب و رسوم قربانی در کتب 
مذهبی یهود، در فصل قداشیم )مقدسات( مطرح 
است و قربانی برای یهود در شمار مقدس ترین 

خدمات به شمار می رفته است.1

قربانی در کتاب مقدس عبری
در کتاب مقدس عبری جریانات مختلفی درباره 
قربانی کردن ذکر شده است؛ مانند جریان قربانی 
فرزندان آدم و قربانی شدن اسحاق )پیدایش4: 
3-4؛ پیدایش8: 20-21؛ پیدایش22: 1-13؛ 
خــروج12: 12-14(. با دقــت در فقرات عهد 
قدیم، این نکته روشن می شود که منشأ قربانی، 
امر الهی اســت و خدا در موقعیت های مختلف 
از بنی اسرائیل قربانی می طلبد و آنان را از ترک 
ایــن عمل برحذر مــی دارد. البته برخی فقرات 
کتاب مقدس، از توقف آیین قربانی در آینده خبر 
می دهد و آن را نوعی مصیبت می داند. )هوشع3: 

 )5-4

قربانی در سنت شفاهی یهود
قربانی در شــریعت شــفاهی نیز جایگاه بسیار 
مهمی دارد و از پیچیده ترین احکام تلمودـ  یکی 
از کتاب های مذهبی یهود ـ  محسوب می شود. 
حکمای یهودی، توجه خاص و قابل مالحظه ای 
به احکام قربانی داشــته اند. بر این اساس، یک 
بخش کامل از تلمود بابلی، یعنی بخش ُقداشیم، 

به موضوع قربانی اختصاص یافته است.2

انواع قربانی 
قربانی های دین یهود از نظر جیمز هاکس عبارت 
اســت از: قربانی های سوزاندنی ، پیش کش ها، 
جنباندنی ها، افراشتنی ها، قربانی های سالمتی 

و قربانی های خطا و گناه.3
از دیگر تقسیم بندی هایی که برخی از محققان، 
از قربانی یهود نموده اند، تقســیم قربانی ها به 
قربانی خونی و غیرخونی اســت که اصطالحًا 

بدان »مینهاه«   می گفتند.4
قربانی خونی شــامل قربانی انسانی و حیوانی 
می شود که هر کدام را جداگانه بررسی می کنیم.
1. قربانی انسانی: از گزارش های کتاب مقدس 
برمی آید که قربانی فرزند در میان بنی اسرائیل 
رایج بــوده و در نتیجة معاشــرت آنان با دیگر 
فرهنگ ها رخ داده است. )دوم پادشاهان3: 26-

حکمای یهودی، توجه خاص و 
قابل ماحظه ای به احکام قربانی 
داشته اند. بر این اساس، یك بخش 

کامل از تلمود بابلى، یعنى 
بخش ُقداشیم، به موضوع قربانی 

اختصاص یافته است.

قـــربانی
برصلیب

واژه قربانی در سنت اسالمی یادآور دو ماجرای 
 gو حضرت ابراهیم gفرزندان حضرت آدم
اســت. قرآن روایت نخستین پیش کش برای 
رضایت خدا را در سوره مائده نقل می کند؛ جایی 
کــه هابیل و قابیل هریک قربانی خود را عرضه 
می دارند: »و داستان دو پسر آدم را به درستی بر 
ایشــان بخوان، هنگامی که ]هر یک از آن دو[ 
قرباني پیش داشتند. پس از یکی از آن دو پذیرفته 
شد و از دیگری پذیرفته نشد. ]قابیل[ گفت:  حتمًا 
تو را خواهم کشــت. ]هابیل[ گفت:  خدا فقط از 
تقواپیشــگان می پذیــرد«.1 در عرصه دوم نیز 
روایت قرآن به جریان قربانی شــدن اسماعیل 
توسط ابراهیم باز می گردد که اجمال آن در سوره 

صافات ذکر شده است.2
مسیحیت و یهودیت نیز همانند اسالم و با شباهت 
بسیار زیاد به روایت اســالمی، اصالت قربانی 
و جایــگاه آن را پذیرفته انــد؛ گرچه در جزئیات 
اختالفاتی وجود دارد. در ادامه، به رویکرد کتاب 
مقدس به قربانی خواهیم پرداخت و سپس آن را 
در سنت یهودی و مسیحی بررسی خواهیم کرد.

روایت کتاب مقدس از قربانی
کتاب مقدس دو شــکل قربانی را روایت کرده 
است. در شکل نخست دستور به قربانی انسان 
داده شــده3 و در شــکل دوم، قربانی گونه ای 
عبادت4 به شمار رفته است. مسیحیان برخالف 
یهودیان، وجود موارد قربانی در عهد عتیق را به 
عنوان مقدمه و پیش درآمدی بر قربانی شــدن 

مسیح برای گناهان انسان می دانند.5

قربانی در یهودیت
قربانی کردن یکی از اشکال اصلی و مهم عبادی 
در دوران عهد عتیق بوده اســت. قربانی، انواع 

محمدصادق احمدی

رواق  ادیان ابراهیمی

برجسته ترین خصیصه خدا در دین 
مندایی حیات و زندگی است. به  همین 
دلیل بزرگ ترین گناه در آیین مندایی 
قتل نفس و نقِض حیاِت انسان و سایر 

موجودات است. ازاین رو قربانی 
حیوانات در آیین مندایی کامًا دینی 
و منسکی است که به همراه قرائت 
بوثه هایی4 قبل، هنگام و بعد از ذبح 

تبرک می شود

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مختلفی داشت؛ گاهی غیرخونی بود که شخص 
قربانی کننده می بایســت از نوبرهای مختلف و 
شراب و روغن و آرد، تقدیم می کرد و گاهی خونی 
بود که می بایست حیواناتی مانند گاو، گوسفند 
و کبوتر را قربانــی می کرد. یکی از انواع قربانی 
خونی، قربانی گناه بود. قربانی گناه را فقط کاهن 
می توانســت صورت دهد که البته در مقابل این 
کار، بخشی از قربانی را برای خود برمی داشت. 
از شرایط مهم این قربانی آن بود که باید سالم و 
بدون عیب باشد.6 کتاب مقدس در این باره نقل 
می کند: »خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: 
اگر کســی گناه کند، و خیانت به خداوند ورزد، و 
به همسایه خود دروغ گوید، درباره امانت یا رهن 
یا چیز دزدیده شــده... و قربانی جرم خود را نزد 
خداوند بیاورد، یعنی قوچ بی عیب از گله، موافق 
برآورد تــو برای قربانی جرم نزد کاهن. و کاهن 
بــرای وی به حضور خداوند کفاره خواهد کرد و 
آمرزیده خواهد شد، از هر کاری که کرده، و در آن 

مجرم شده است«.7
قربانی در یهودیت جایگاه ویژه ای دارد و در کتب 
تفســیری و سنت شفاهی یهودی نیز به وفور از 
آن یاد شده است. اما با سلطه مسیحیت پولسی، 
نگاه سنتی راجع به قربانی تغییر کرد. در ادامه به 
قربانی از نگاه مسیحیت پولسی اشاره خواهیم 

کرد.

قربانی در مسیحیت
چنان که پیش تر اشــاره شــد، مســیحیان بر 
ایــن باورند که مفهوم قربانــی در عهد عتیق، 
پیش درآمدی بر مفهــوم قربانی در عهد جدید 
است. مســیحیان موارد مختلفی از قربانی های 
عهد عتیق را به عنوان پیش نمونه های قربانی 

در عهد جدید می شمارند.
از نگاه مسیحیان، تمامی انسان ها به واسطة گناه 
آدم، محکوم شمرده می شوند؛ زیرا گناه آدم، یک 
گناه شخصی نبوده، بلکه وی به عنوان نمایندة 
انســان ها مرتکب گناه شده اســت. به همین 
دلیل، گناه او گریبان گیر نسلش نیز شده است. 
خداوند که گناه آدم، تقدســش را پایمال کرده 
اســت، نمی تواند گناه انسان را ببخشد. از دیگر 
سو، هیچ یک از انسان ها قادر به پاک کردن گناه 
آدم نیستند و قربانی شدن هیچ یک از انسان ها 
نمی تواند مفید باشــد؛ چراکه تمامی انسان ها 
گناهکارند و قربانی شــدن فرد گناهکار برای 

گناهکاران بی معنی است.

بنابراین فقط حضرت عیسی )علیه السالم( به 
عنوان یک خداـ  انســان و یگانه انسان بی گناه 
بر روی زمین، می توانست کفارة گناه انسان ها 
شــود.8 ازهمین رو وی داوطلبانه لباس جســم 
پوشید و به میان انسان ها آمد و از طریق مصلوب  
شدن خویش توانست جان خود را فدای انسان ها 

کرده، گناه آدم را از دوش آنها بردارد.9
کلیسای مسیحی با تشبیه قربانی مسیح بر روی 
صلیب به قربانی های پیش گفته در عهد قدیم، 
به صلیب رفتن او را گونه ای قربانی برای رهایی 
انســان می داند. برای مثال قربانی شدن فرزند 
ابراهیم )علیه الســالم( را نمادی از فدا و قربانی 

شدن مسیح می داند.10
تفاســیر مختلف از قربانی شــدن مســیح در 

مسیحیت
با توجه به اختالفات فراوانی که پس از مســیح 
در میان رســوالن پس از او رخ داد، در دوره های 
بعدی نیز میــان پیروان او افتراقاتی ظهور کرد؛ 
به گونــه ای که امروزه بیش از هزار کلیســای 
رسمی مســیحی در سراســر جهان شناخته 
شده اســت. دربارة قربانی شدن مسیح نیز این 
اختالفات زیاد است. برای مثال کلیسای لوتری 
قربانی شدن مسیح را به گونه ای تفسیر می کند، 
کلیسای کاتولیک به شکلی و کلیسای ارتدکس 

به شکلی دیگر.
در کلیســاهای ارتدکس، کشــیش یک قطعة 
چهارگــوش را از یک کیک بزرگ جدا می کند. 
ســپس وی این قطعه را که به آن »بره« گفته 
می شــود، با چاقویی به نام نیزه سوراخ می کند و 
هم زمان چنین می خواند: »برة خدا قربانی شده، 
خدایی که گناهان را از جهان دور می کند، برای 

زندگی جهان و برای نجات آن«.11
در کلیسای کاتولیک نیز عشای ربانی یک شعار 
قربانی تلقی شده و حتی به اعتقاد کاتولیک ها، 
کشیِش متصدی این شعار، نقش قربانی کننده 

را ایفا می کند.12
در شورای ترنت، بر این نکته تأکید شده است که 
در مراسم عشای ربانی، خوِد مسیح حضور دارد و 
قربانی می شود: »در این آیین الهی که در »شام 
مقدس« انجام می شــود، همان مسیح حضور 
دارد و به روشی غیرخونین، قربانی می شود؛ همو 
که خود را بر قربانگاه صلیب، به روشــی خونین 

تقدیم داشت«.13
اما نظر بســیاری از پروتســتان ها، مانند لوتر و 

پیــروان وی، در این باره کاماًل متفاوت اســت. 
آنها مراسم عشای ربانی را برگزار می  کنند؛ ولی 
این اعتقاد کلیسای کاتولیک را که این مراسم، 
مراسم قربانی شدن مسیح است، انکار می کنند؛ 
زیرا از نظر آنها، حضرت عیســی یک بار و برای 
همیشــه قربانی کاملی را ارائه کرد و اکنون به 

قربانی مجدد نیازی نیست.14

انتقادات درون دینی به قربانی
با عبور از دوران سنتی و ورود به دوره خردورزی، 
بسیاری از مســیحیان این اعتقاد را که عیسای 
مســیح برای کفاره گناهان انسان قربانی شده 
اســت، رد کرده و آن را از الهیات خویش حذف 

کرده اند.15
پیتر آبالر که از بزرگ ترین فالسفه پایان دوران 
قرون وســطی بود، با این بیان قربانی شــدن 
عیسی را انکار می کرد: حقیقتاً ضرورت ریخته 
شــدن خون فردی بی گناه به عنوان بهای یک 
چیز و اینکه قربانی شــدن فرد بی گناهی باعث 
رضایت خاطر گردد، چقدر بی رحمانه و شریرانه 
به نظر می رسد. چقدر تصور این امر مشکل است 
که خدا با مرگ فرزند خود آن قدر موافق باشد که 

به واسطه آن با کل جهان مصالحه کند.16
در دوران مدرن نیز بسیاری مانند ریچل و جان 
هیک بخ به رد این آموزه پرداخته  و آن را مخالف 

با بیانات مسیح در اناجیل قلمداد کرده اند.17
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حقیقتــا ضــرورت ریختــه شــدن خــون فــردی بــی گنــاه بــه عنــوان بهــای 
یــک چیــز و اینکــه قربانی شــدن فــرد بی گناهــی باعــث رضایــت خاطــر 
ــدر تصــور  ــر می رســد. چق ــه نظ ــه و شــریرانه ب ــدر بی رحمان ــردد، چق گ
ایــن امــر مشــکل اســت کــه خــدا بــا مــرگ فرزنــد خــود آنقــدر موافــق باشــد 

محرابکــه بواســطه آن بــا کل جهــان مصالحــه کنــد
مسجد، قطب مدیریت محله

جمعـی  دلیـل  بـه  مسـجد،  وجـودی  ظرفیـت 
می دهـد  را  امـکان  ایـن  فعالیت هـا،  بـودن 
کـه تشـکیالت منسـجم و منظمـی را در آن بـه 
راه انداخـت. تشـکیالتی کـه بتوانـد مدیریـت 
فرهنگـی، دینـی، اجتماعـی و حتـی فعالیت های 
اقتصـادی یک محله را تحت پوشـش و اشـراف 

باشـد. داشـته  خود 
جمعـی  فعالیت هـای  درمـان  و  آسیب شناسـی 
مسـجد اولیـن گام در رسـیدن بـه ایـن مهـم 
اسـت. امـام بزرگـوار، حضرت جعفر بـن محمد 
 

ُ
راَبـة

َ
الق َتجَتِمـع  ـم 

َ
ل »ِاذا  می فرماینـد:   qالصـادق

َو  َعليهـم  الَوهـِم  ِلُدخـوِل  ضـوا  َتعّرَ اشـياٍء  ـِة 
َ
الث

َ
ث َعلـی 

عـداِء ِبِهـم«؛ یعنـی در میـان یـک جمـع 
َ
َشـماَتِة اال

نزدیـک به هـم، چه یـک جمع خویشـاوند و چه 
یـک جمـع دوسـت و چه یـک جمع همـکار، اگر 
این سـه خصوصیت نباشـد دچار وهم و سسـتی 
و شـماتت و مالمـت دشـمنان خواهند شـد. آن 
سـه خصوصیـت کـه در هـر جمعـی باید باشـد 

اسـت: این 
ُبـوا 

َ
َيَتَحّز  

َّ
ِلَئـال َبيَنُهـم  ِفيَمـا  الَحَسـِد  َتـرُك  ِهـَي  »َو    .1

َت أمُرُهـم«؛ ایـن کـه بـه یکدیگـر حسـد 
َ
َيَتَشـّت

َ
ف

نورزنـد زیرا حسـد آن ها را دسـته دسـته می کند 
و کار آنهـا پراکنـده می شـود،

ـة«؛ 
َ

لف
ُ
ـی األ

َ
ُهـم َعل

َ
 ِليُكـون ذلـَك َحاِديـًا ل

ُ
واُصـل

َ
2.  »َو الّت

دوم این کـه بـا یکدیگـر ارتبـاط و رفـت و آمـد 
و دیـدار داشـته باشـند، زیرا ایـن کار آنهـا را به 
همدیگـر نزدیک تـر می کنـد و میـان آنـان الفت 

برقـرار می کنـد.
ة«؛1 اینکـه، با یکدیگر 

َ
ُهُم الِعـّز

َ
َعـاُوُن ِلَتشـِمل

َ
3.  »َو الّت

همکاری و تعاون داشـته باشـند، زیرا این موجب 
می شـود کـه عزت، همة آنهـا را در بـر بگیرد.

رعایـت این سـه خصوصیت برای هـر جمعی که 
بخواهنـد به نحوی بـا یکدیگر ارتبـاط و نزدیکی 

داشته باشـند، الزم الرعایه است.
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یکمسجدباشرایطویژه
به کوشش علی اصغر غالمی

غروب یک روز پاییزی اســت. »مسجد سادات 
اخوی« به خیابان ایران فضای معنوی خاصی 
بخشیده است. چراغ های روشن جلوی مسجد 
به شــکل ســتون های مکعبی شــکلی است 
که اســامی  پنج تن روی آن خالی اســت و نور 
ســبزرنگ زیبایی از آن به بیــرون می تابد و در 
تاریک و روشنای دقایق پایان روز، فضای زیبایی 
را به وجود آورده اســت. ایوان ورودی مسجد و 
گلدسته های روی آن بسیار بلند و باشکوه است و 
درست نبش خیابان شهید قادری پور یا سقاباشی 
قدیم قرار گرفته و ساختمان مسجد در دو سوی 

در ورودی گسترده شده است.
این مسجد در یکی از قدیمی ترین و مذهبی ترین 

خیابان های شهر تهران واقع شده. قدمت مسجد 
بیش از صد ســال اســت و به نام سادات اخوی 
واقف زمین نام گذاری شده است. رهگذر خیابان 
ایران که باشــی، هر سه وقت نماز، صدای اذان، 
رفت و آمد نمازگزاران، جمعیت نمازگزارانی که 
در اوقات نماز و در روزهای عادی سال شبستان 
مسجد را پر می کنند و به فضای بیرون شبستان 
می رســند، مطالب تازه و بــه روزی که جوانان 
بســیجی بر تابلوهای کنار پیاده روی مســجد 
نصب می کننــد و بنرهایــی را می بینی که به 
مناســبت های مختلف توسط کانون فرهنگی 
مسجد نصب می شود. مسجد سادات اخوی یک 
مسجد زنده است و به خیابان ایران و جان های 

مؤمنین جان تازه ای می بخشد. 
در گفتگو با امام جماعت مســجد سادات اخوی 
و مســئوالن فرهنگی آن متوجه می شوی که 
درست است ساکنین این محله را افراد مذهبی 
تشــکیل می دهد، اما برخالف انتظــار ما، کار 
کردن در این مسجد بسیار ویژه است و به راحتی 
مساجد دیگر نیست. عالوه بر آن هیچ وقت امور 
مساجد به این مسجد سر نزده و از اقدامات خوب 

و به روز مسجد تقدیر نشده است.
»حجت االسالم محمدصادق وحیدی مشهور به 
گلپایگانی«، امام جماعت مسجد سادات اخوی 
و مدرس دانشگاه است که ضمن آن مسئولیت 
حوزه علمیه محمودیــه و تدریس در این حوزه 
را به عهده دارد. حــاج آقا گلپایگانی با تواضع و 
خوش خلقی گفتگو بــا ما را پذیرفت. خودش را 
معرفی کرد و برایمان گفت که پدر و پدربزرگش 
از علما بوده اند. او اصالتاً گلپایگانی است. مقدمات 
را همانجا نزد پدر فــرا می گیرد و از نوجوانی به 
قصد تحصیل به قم ســفر و در آنجا نوزده سال 
را با جدیــت تحصیل می کند. در دوران انقالب 
با تعطیلی حــوزه برای کمک به جریان انقالب 
به تهران می آید و امام جماعت مسجد امام عصر 
در محله نازی آباد می شــود: »کار را بر اســاس 
انقالب شروع کردیم. کتاب خانه ای راه اندازی 
کردیم. مردم جمع شدند و کارهای بزرگی انجام 
شد. طوری رفتار کردیم که جوانان جذب شدند. 
سرمایه گذاری بزرگی کردیم. 85 نفر از جوانان 

مسجد شهید شدند و 15 نفر مفقوداالثر«.

چه برنامه ای داشتید که آن قدر جذابیت داشت؟
تبلیغــات ما ســاده بــود. از قــرآن و روایات و 
معصومین صحبت می کردیم و مردم که عالقه 

داشتند، جمع می شدند و همکاری می کردند.
حاج آقا گلپایگانی را بعد از سال های دفاع مقدس، 
جمعی از اهالی خیابان ایران که او را می شناختند، 

با اصرار به مســجد سادات اخوی دعوت کردند. 
حاج آقا هم پذیرفــت و آمد و تا امروز در خدمت 
مردم است. حاج آقا می گوید: »اینجا مسجدی 
کوچک و بسیار قدیمی بود. پله می خورد و صحن 
کوچکی داشت. مدتی که از حضورم در مسجد 
گذشــت، دیدم اینجا پاسخگوی مردم نیست. 
گفتیم: باید تجدید بنا شــود. هیئت امنا موافق 
نبودنــد. گفتند خرج دارد و مــا از عهده مخارج 
آن برنمی آییم. اما ما با توکل به خداوند شــروع 
کردیم. یازده سال طول کشید تا مسجد ساخته 

شد و به شکلی درآمد که امروز شما می بینید«.

در مسجد سادات اخوی اصل بر چیست؟
در اینجا اصل اول برپایی درســت نمازها است. 
سه وقت نماز کامل به جماعت و با نظم و ترتیب 
برگزار می شود. یک سال نماز قضا برای خانم ها 
قبل از نماز ظهر برگزار می شــود. در این مسجد 
بیشــتر به جنبه اخالقی اهمیت می دهیم. من 
اخالق را از فقه جدا نمی دانم. اینجا برنامه های 
عملی ما برنامه های اخالقی اســت. البته اخبار، 
روایات، مسئله و احکام هم داریم. سعی می کنیم 
از منبری های خوب اســتفاده کنیم. شب های 
شــنبه بحث های تفســیری داریم و تفســیر 
موضوعی می گوییم. به مناسبت های مختلف 
در مورد موضوعات مختلف اجتماعی، مذهبی 
و اخالقــی روز برای مــردم صحبت می کنیم. 
شب های سه شنبه و پنج شنبه بحث های روایی و 
اخالقی می گوییم و پیش از آن طرح چند مسئله 
داریم. شب دوشنبه آموزش قرآن به وسیله استاد 
سبزعلی داریم که از اساتید توانا هستند و استقبال 
خوبی از ســوی نوجوانان و جوانان محل شده 
است. شب های چهارشنبه دعای توسل داریم 

و شب های جمعه دعای کمیل.

چه روشی برای برقراری ارتباط با مردم دارید؟
ســاکنین این محل قباًل بسیار قدیمی  و متدین 
بودند. اخیراً که برج سازی شد، اهالی قدیمی  به 
شمال شهر رفتند و حاال شمار قابل مالحظه ای 
از ساکنین، مهاجر و از نظر فکری بسیار مختلف 
هســتند. عده ای که پایبند ارزش های دینی و 
انقالبی هســتند، شنیده اند اینجا محله مذهبی 
اســت. به این خاطر به اینجا آمده اند. اما عده ای 
کاری به انقــالب و ارزش ها ندارند. ما در تبلیغ 
مسائل دینی تفریط و افراط نمی کنیم. به وظیفه 
خود عمل می کنیم و وظیفه ما ارشاد مردم است. 
گاهی که مناســبتی اســت از خدمات انقالب 

می گوییــم. افرادی که صاحب فکر و اندیشــه 
هســتند، غالباً می پذیرند. خوشبختانه بیشتر 

نمازگزاران انقالبی هستند.

رابطه تان با هیئت امنا چگونه است؟
هیئت امنا از اهالی محل هستند که خودم آنها را 
انتخاب کرده ام. از افراد قدیمی  و بیشتر از جوانان 
هستند. فعالیتشان هم خوب است. اما خودم غالبًا 
کارها را دنبال می کنم؛ چون مشــغله افراد زیاد 

است.

بسیج و بخش فرهنگی چطور؟
بسیج و کانون فرهنگی مسجد بسیار فعال هستند. 
تابلویی بیرون مســجد دارند که کارهایشان را 
منعکس می کند. کانون فرهنگی زیر نظر خودم 
اســت. کتاب خانه و کارهای فرهنگی متنوعی 
داریم. زیرزمین مسجد باشگاه ورزشی داریم که 
نوجوانان و جوانان زیادی را جذب کرده و عالوه 

بر ورزش، برنامه های معنوی و انقالبی داریم.

از نظر مالی مسجد را چگونه اداره می کنید؟
مسجد ما منبع مالی نداشــت و در اداره مسجد 
با مشــکل مواجه بودیم. از حیاط قبلی مسجد 
آشپزخانه ای ساختیم که از اجاره آن برای مخارج 

مسجد استفاده می کنیم.

مردم محــل عمدتًا وضع مالــی خوبی دارند و 
مذهبی هستند. کمکی به مسجد نمی کنند؟

مردم این منطقه هیئتی هستند. مردم اینجا در 
منازلشان هیئت دارند و نذور و خرج های مذهبی 
را در هیئت هایشــان خرج می کنند؛ لذا زیاد به 

مسجد کمک نمی کنند.

چه خاطره ای از ســال های خدمت در مســجد 
دارید؟

در ساخت مسجد گاهی پول مصالح و دستمزد 
کارگر و بّنا را نداشتیم. گاهی هیچ پولی نداشتیم 
و باید صورت حســاب ها را پرداخت می کردیم. 
می گفتیم: خدایــا اینجا خانه خودت اســت و 
صاحب کار تویی. اسباب کار فراهم می شد. یک 
روز کسی که مســئولیت پیگیری و اجرای کار 
ساخت و ساز مســجد را به عهده داشت، نزد ما 
آمد و گفت: این مقدار پول فوراً مورد نیاز اســت. 
به خداوند توکل کردیم. بعد از نماز مغرب و عشا 
کسی رســید و همان مقدار پول برای ساخت و 

ساز مسجد کمک کرد.

چه توصیه ای برای ائمه جماعات مساجد دارید؟
اول: اینکه مســئله تقوای الهی رأس همة امور 
اســت. مردم وقتی می بینند امام جماعت باتقوا 
اســت و اوامر الهی را رعایت می کند، تشــویق 
می شــوند که خود نیز تقوا را رعایت کنند. این 

نکتة بسیار مهمی است.
دوم: متعهد بودن امام جماعت به وظیفه ای است 

که به عهده گرفته.
ســوم: رعایت نظم در امور است. سروقت برای 
نمازها حضور داشته باشد. منظم بودن در جذب 

مردم مؤثر است.
چهارم: اطالعات وســیع داشته و پاسخگوی 

مسائل و درخواست های مردم باشد.

فعالیت فرهنگی، نه هر فعالیتی
بخش فرهنگی مسجد ســادات اخوی، کانون 
فرهنگی امــام عصر نــام دارد. این کانون 
فعالیت هایش را از سال 67 آغاز کرد که مجموعه 
فعالیت های فرهنگی مسجد را پوشش می دهد.
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با آقای مهراب نادری مســئول کانون فرهنگی 
امــام عصر به گفتگو می نشــینیم. به گفته 
آقای نادری، فعالیت فرهنگی در این مســجد 
دشــواری های خاص خودش را دارد. این محله 
یک محله معمولی نیست. در خیابان ایران مراکز 
زیادی وجود دارد کــه برای خانم ها، کودکان و 
آقایــان برنامه های آموزشــی و فرهنگی ارائه 
می دهند. مثل دارالتحفیظ قرآن، مؤسســه راه 
روشن، کانون زبان و مؤسسات علمی  آموزشی 
و هیئــات و کالس های مذهبی. این مســئله 
موقعیت کار فرهنگی در این مســجد را بسیار 

ویژه می کند.
به عقیده آقای نادری مســجد باید برای مردم، 
محل خیر باشد: »خیر رساندن به مردم برای ما 
هدف غایی است. همة کارهای ما برای رساندن 

خیر و برکت به اهالی محل است«.
آقای نادری فعالیت های فرهنگی مسجد را در 
دو محور می داند: جذب افراد به مســجد و ارائه 

کارهای نو و پرهیز از کارهای تکراری.
»ما در کارهایی که کســی در محل از آن ارتزاق 
می کرد، وارد نشــدیم. مسجد فضای بزرگی را 
در طبقه سوم در اختیار کانون فرهنگی گذاشته 
شــده. در ســال های 67 تا 69 سیصد نفر عضو 
کانون زبان مســجد ما بودند. آن زمان کالس 
زبان در مســجد یک اقدام نو بود. در این منطقه 
کالس زبــان نبود و برگــزاری چنین کالس 
آموزشی یک نیاز برای جوانان و نوجوانان محل 
بود. ما آن زمان کالس زبان انگلیســی داشتیم. 
دو مدرســه اجــاره کرده بودیم و توســط افراد 
تحصیل کرده تدریس صورت می گرفت. اولین 

کانون زبان در مسجد یک کار بسیار نو بود«.
 اما زمانی که کانون زبان در خیابان ایران تأسیس 
شد، کالس زبان مسجد تعطیل شد و مسئوالن 
فرهنگی مسجد به دنبال دیگر نیازهای اهالی 
محل رفتند: »بعد از ساخت مسجد فضای بهتری 
در اختیار ما قــرار گرفت. آن زمان کالس های 
هنری ســاخت گل چینی یک کار نو بود که به 
خانم ها کمک زیادی می کرد. از بهترین اســتاد 
این رشــته دعوت کردیم بــه خانم های محل 
آمــوزش دادند و تعدادی از خانم های مســجد 
ما به عنوان اســتاد این رشته هنری به جاهای 
مختلف رفتند. استاد این رشته در ابتدای کار که 

به مسجد ما می آمد، حجاب درستی نداشت؛ اما 
بر اثر مراوده با خانم های مســجد بعد از مدتی 

حجاب چادر را برای خود انتخاب کرد«.
وقتی کارهای هنری از این دست از رونق افتاد، 
متولیان فرهنگی مســجد اتاق فکر تشکیل 
دادند تا نیاز روز مردم و خصوصًا جوانان محل 
را پیدا کنند. تصمیم گرفتند کتاب خانه مسجد 
را بازســازی کنند: »بعد از کالس هنری وارد 
فاز جدیدی شدیم. شش سال پیش کتاب خانه 
را راه اندازی کردیــم. کتاب خانه را به عنوان 
اولین کتاب خانــه صلواتی راه انداختیم. مردم 
و شــهرداری منطقه شــش کمک کردند و 
کتاب خانه را نوســازی و به روز کردیم. شرایط 
عضویــت در کتابخانه 100 صلوات نثار ارواح 
امام v و شهدا و دو قطعه عکس است. دو نفر 
از بچه های مسجد مسئول کتابخانه هستند که 
از رتبه های برتر کنکورند. کتابخانه با سیستم 
کامپیوتــری روز فعالیت می کند. 1300 عضو 
و بیــش از 50 عضو فعال دارد. این کتاب خانه 
بهترین کتاب خانه محل است و امکان اسکن 

و پرینت کتاب های مرجع را دارد.

  مسجد نت
از امتیازات مسجد ســادات اخوی برنامه های 
بســیار به روز و مــورد نیاز افراد اســت. وقتی 
بنرهای نصب شــده در اطراف مسجد صرفاً به 
برنامه های مذهبی اختصاص ندارد. می توانی 
نیازهــای کامپیوتری خــود را بدون مراجعه به 
کافی نت هایی که شــاید محیط مناسبی برای 

نوجوانان نداشته باشند، برآورده کنی. 
آقای نادری می گوید: »بخش مســجد نت را 
چهار ســال پیش در روز عیــد غدیر به عنوان 
اولین کافی نت در مســجد راه اندازی کردیم. 
تمام خدمــات کامپیوتری را در مســجد نت 
به صورت ســالم ارائه می دهیم. باالی همه 
سیستم های ما نوشته شده که همه کامپیترها 
از سرور مرکزی کنترل می شود و سایت های 
غیر اخالقی قفل اســت. خصوصــًا خانم ها 
و طــالب به راحتی در محیطی امن و ســالم 
کارهای تحصیــل و پژوهش خود را با هزینه 
کــم انجام می دهند. این هزینــه اندک که از 
مراجعین مســجد نت گرفته می شــود، خرج 
هزینه های خود مسجد نت می شود. از مسجد 
نت اســتقبال خوبی شــده. برای ایــن کار از 
مراکز کامپیتری محل سؤال کردیم که اگر از 
اینترنت ارتزاق نمی کنید، ما این کار را بکنیم. 

آنها گفتند برای ما بهتر است که چنین مرکزی 
در نزدیکی مان باشد«.

 واحد عکاسی شهید آوینی
مسئولین فرهنگی مسجد نیاز اهالی محل برای 
عکاسی در محیط امن و سالم را در نظر گرفته اند: 
»بخش دیگری که از سال 71 تأسیس کردیم، 
واحد عکاسی شهید آوینی است. فردی متبحر 
برای عکاسی دعوت کردیم که با قیمت بسیار 
ارزان عکاسی می کند. این فرد عکاس حرفه ای 
است که سال ها اســت با ما همکاری می کند. 
شــاید این کار در میان مساجد منحصر به فرد 
باشــد. چند نیاز محیط اهالــی محل خصوصًا 
خانم هــا در محیط امن و خوب بــا هزینه نازل 

برآورده می شود«.

 مجموعه ورزشی شهید گل محمدی
بخش دیگری که امســال راه انــدازی کردیم، 
مجموعه ورزشی شــهید گل محمدی است. 
وســایل ورزشــی قابل مالحظه ای را در سالن 
بخش فرهنگی بــرای اســتفاده و بازی بچه 

گذاشته ایم.

رزم انتظاران حضرت مهدی 
نام جالب این باشــگاه ورزشــی که باالی در 
ورودی آن نصب شــده، کنجکاوی هر عابری 
را برمی انگیزد که اینجا صرفاً کارهای مذهبی 
انجام می شــود یا...؟ در بازدید از محل باشگاه 
رزم انتظــاران می بینیم که باشــگاه فضای 
مناسبی برای نوجوانان و جوانان پسر است که 
ورزش های رزمی  را به صورت خیلی جدی نزد 
استادان این رشــته ها آموزش می بینند. آقای 
نادری توضیح می دهندکه اســتاد این باشگاه 
آقای انصاری، از شاگردان آقای علمایی استاد 
رزمی  مســجد هدایت و همان پیرمرد مشهور 
اســت. فعالیت های این باشــگاه ورزشــی و 

معنوی است.
  از فعالیت های مسجد راضی هستید؟

ما همیشه می گوییم کسی که به مسجد ما بیاید، 
می تواند بســیاری از نیازهای خــود را برطرف 
کند. فــرد می تواند در محیــط پاکیزه و خوب، 
سروقت نمازش را بخواند، ورزش کند، آموزش 
هنری ببیند، از کتابخانه استفاده کند، کارهای 
کامپیوتری و اینترنتی خود را انجام دهد. در ضمن 

گرسنه نمی ماند و ناهار و شام هم می خورد.
مسئوالن مســجد به ما اعتماد دارند؛ چون از ما 
شناخت دارند. هیئت امنا و حاج آقا هیچ تعارض و 

مشکلی با ما ندارند. حاج آقا در کارهای ما نظارت 
دارد. مثاًل در افتتاح نت حاج آقا گلپایگانی حضور 
داشتند که خودشان پای سیستم نشستند و کار را 

کامل دیدند و ما را تشویق کردند.

 سیستم پیامکی مسجد
چندی پیش فراخوانــی دادیم که اهالی محل 
شــماره های تلفن خود را بدون نام به مســجد 
بدهند. ما از طریق سیستم پیامکی برنامه های 
خود را اطالع رسانی می کنیم و در مناسبت های 

مذهبی و اجتماعی پیامک می دهیم.
  

  اسالمی
آخرین طرح فرهنگی این مسجد، طرح عرضه 
جوراب هــای ضخیم با عنــوان جوراب های 
اسالمی برای بانوان است. برای دریافت و ارائه 
این جوراب ها به متقاضیان این محصول، با قم 
در ارتباط و هماهنگ هســتیم. نادری مسئول 
کانون فرهنگی مســجد می گوید: قرار اســت 
این جوراب ها را پــس از دریافت از قم، در کنار 
میز محصوالت فرهنگی که همیشه در مسجد 
برقرار است، به فروش برسانیم. میز محصوالت 
فرهنگی مســجد همیشــه کتاب های مفید و 
باارزش و پرفروش را به عالوه توضیح المسائل و 
رساله آقا و مراجع عظام و سی دی های فرهنگی 
و قرآنــی و... در دســترس عالقه مندان چنین 

محصوالتی قرار می دهد.

  فعالیت های فرهنگی با مطالعه
از صحبت های آقای نادری پیدا اســت که او و 
همکارانش با دلسوزی خاصی وظیفه خود را در 
مسجد انجام می دهند. او می گوید: »  حضرت آقا 
به اجالس سراسری نماز پیامی دادند که شش 
یا هفت محور بســیار زیبا دارد. در فرازی آورده 
شده چه زیبا است که در هر محل دانش آموزان 
ممتاز در مســجد به وسیله امام جماعت مسجد 
مورد تقدیر قرار بگیرند. ما با شــورایاری محل 
هماهنگ کردیــم و فراخوان عمومی دادیم که 
دانش آموزان دبستانی با معدل 20، راهنمایی با 
معدل 19 و دبیرستان با معدل 18، کارنامه های 
خود را به مساجد محل تحویل دهند. به ترتیب 
بــه عنوان جایــزه، پنجاه، هفتاد، هشــتاد و به 
دانشجویان صد هزار تومان جایزه داده شد. هر 
شــب یک دانش آموز با خانواده هایشان دعوت 

می شدند و از آنها تقدیر می شد.
 

  تقدیر از مکبر

سال گذشــته نمازگزاری داشتیم که از کودکی 
مکبر مســجد بود. در کنکور رتبه پنجاه را آورد. 
این فرد پدر نداشت. برایش بنر زدیم و در مسجد 

به او جایزه دادیم و تشویقش کردیم.

  عیادت از بیماران
از نمازگزاران و کســبه محل و همســایه ها یا 
خانواده های شهدا، هر کسی بیمار باشد، همراه 

نمازگزاران به عیادتش می رویم.

  یک طرح ابتکاری
طرح ابتکاری پارســال در مســجد، طرح »هر 
مســجد آزادی یک زندانی« بود. با شورایاری 
محل و امام جماعت صحبت کردیم که به جای 
خواروبار دادن به خانواده ها، سرپرســت خانواده 
را بازگردانیــم. آنها هم قبول کردند. چند پرونده 
زندانی هــای جرایم غیر عمــد را دیدیم. تبلیغ 
کردیم هر کس تمایــل دارد، کمک کند. هفته 
آخر بهمن به نیت پنج، شــش میلیون تومان به 
مســجد آمدیم، اما چهل و هفت میلیون تومان 
پول جمع شد. ما توانستیم پنج، شش نفر زندانی 
را آزاد کنیم. بعد از آن مساجد دیگر محل همین 

طرح را انجام دادند.
اگر این کار پیگیری می شــد، هر شــب عید، 

زندانیان بسیاری آزاد می شدند.

  طرح خانواده مسجد
مســجد ما از بین اهالی محل و نمازگزارانی که 
برای مایحتاج روزانه شان مشکل دارند، افرادی 
را شناســایی کرده که هر ماه مبلغ یک میلیون 
تومان برای مایحتاج روزانه شــان می دهیم و از 
طریق امداد بیمه شان را پیگیری می کنیم. اگر 
این طرح جا بیفتد، می تواند مثل آزادی زندانیان 

به یک طرح ملی تبدیل شود.
کانون فرهنگی شــما خدمــات و کالس های 
زیادی برای نوجوانان و جوانان خصوصاً در ایام 
تعطیل تابستان دارد. هزینه این کارها را چگونه 

تأمین می کنید؟
مبالغ اندکی که در قبال خدمات دریافت می شود، 
خرج خود کالس ها می شــود. با شــهرداری 
همکاری خوبی داریم. یک سال پیگیری کردیم، 
ده جا بنری گرفتیم که کارهای مســجد را روی 
آنها تبلیغ می کنیم. شــهرداری خوب وارد شده 
و کمک می کند. اجاره آشــپزخانه به اوقاف داده 
می شود که با زحمت از اوقاف مبلغی می گیریم. 

مقداری هم خیرین به مسجد کمک می کنند.

  سادات اخوی در مذهبی ترین محل و تنهاترین 
مسجد

در گزارش هایمان به مســاجدی برخوردیم که 
محل آنها شهرت خوبی نداشتند؛ اما مسجد مورد 
حمایت زیاد مردم محل بود. اما برخالف انتظار ما، 
مسجد سادات اخوی که در یکی از مذهبی ترین 
محله های تهران واقع شــده، حمایت خاصی 
نمی شــود و مانند بسیاری از مساجد در مضیقه 
مالی قرار دارد. آقای نادری می گوید: شما اولین 
کسی هســتید که از ما می پرسد شما اینجا چه 
می کنیــد؟ هیچ وقت از امور مســاجد به اینجا 
نیامده اند. او می گوید: طرح های خوبی که ارائه 
می شود، توسط امور مساجد پیگیری نمی شود؛ 
مثل تقدیر از دانش آموزان ممتاز در مســجد یا 
آزادی زندانیان: »حیف است. مساجد پتانسیل 
بســیار زیــادی دارد که هدر مــی رود. حتی از 
ختم هایی که در مســاجد برپا می شود می شود 
استفاده زیادی کرد. از امور مساجد هیچ انتظاری 
نداریم؛ اما دلمان می سوزد که امور مساجد از این 
پتانسیل هیچ اســتفاده ای نمی کند. اگر در هر 
منطقه یک مسجد الگو شود، بقیه مساجد نیز به 

تکاپو خواهند افتاد.
مســاجد ما با هم لینک نیستند و ارتباط ندارند. 
این کار امور مســاجد است که متأسفانه حتی ما 
صحبت هم کرده ایم؛ اما توجهی به آن نمی شود 

و به فراموشی سپرده می شود«.
به امید روزی که مســاجد مــا آن طور که باید و 

شاید، در انجام وظیفه شان یاری شوند.



مسجــد
طــــراز

بانــوان
طــــراز

مسجـــدتشکیالتی
داوود امیری خرارودی

یکی از مهم ترین عوامِل موفقیت و رونق مســجد، نحوة ادارة امور مسجد و سبک مدیریتی 
حاکم بر مسجد است. بررسی برخی از زمینه های تشکیالتی شدِن مدیریِت مساجد و اشاره به 

برخی از آفاِت تشکیالتی اداره نشدن مساجد، موضوِع نوشتاِر پیش رو است.
مسجدی که در آن محور تصمیم سازی ها سالئق شخصی افراد باشد و سازمان و تشکیالتی 
به منظور اداره امور وجود نداشــته باشــد، معمواًل نمی تواند از تمام ظرفیت هایش به منظور 
رفع انواع نیازهای نمازگزاران اســتفاده کند؛ چراکه در چنین فرضی به جای آنکه شناسایی 
نیازهای مأمومان، عرصه های نقش آفرینی مسجد، تقسیم وظایف و تعیین مسئوالن پی گیر 
و پاسخ گو، صورت پذیرفته باشد، مسجدی را شاهدیم که فقط در پی مهیا کردن بستر برای 
عبادت مؤمنان اســت و در دیگر عرصه ها نقشــی برای خود قائل نیست یا خود را ناتوان از 

نقش آفرینی مضاعف می داند. 
عرصه های نقش آفرینی مضاعف مسجد عبارتند از: حل مشکل اقتصادی مردم محله، رفع 
مخاصمات، پی گیری امور بیماران صعب العالج و نیازمند، وضعیت تربیتی نســل جوانی که 
در محدوده جغرافیائی اطراف مسجد زندگی می کنند، نموِد فرهنگی و تالش جهت اصالِح 
فرهنگی در سطح گسترده، زمینه سازی برای اصالح آسیب های اجتماعِی خانمان سوز مانند 
طــالق، اعتیاد و فرار از خانه، نقش آفرینی در برقراری امنیت عمومِی محله و ... که به منظور 

تحقق آنها، نمی توان کار تشکیالتی را نادیده گرفت. 
اولین قدم در مســیر تحقق »مســجد تشــکیالتی«، تبییــن ضرورت 
تشــکیالت محوری در مدیریت مسجد اســت که پس از آن، زمینه ایجاد 
تشــکل های مرتبط و مورد نیاز و نیز بســتر پذیــرش اقتضائات اولیه کار 

تشکیالتی در مسجد آماده خواهد شد. 
قدم دوم بررســی عرصه های نقش آفرینی مســجد متناسب با نیازهای 
مردم با نگاهی کالن نگر است که در نتیجه آن، نگاه تک بُعدی به مسجد 
از بین رفته، احســاس نیاز به ایجاد تشــکل های مربوطه در افراد شکل 

می گیرد.
اصالح فرآیند تصمیم سازی ها در مسجد، قدم بعدی است که در نتیجه آن، 
مشارکت و دخالت دادن دیگران در فرایند تصمیم سازی ها اتفاق می افتد و 
از همین رو، مقدمات مســئولیت پذیری در فعالیت های مربوط به مدیریت 

مسجد نیز فراهم می شود.
فعال سازی واقعی هیئت امناء مسجد به عنوان سیاست گذاران و مغز متفکر 
همة فعالیت های مســجد، قدم بعدی اســت که بر اثر آن »ایجاد چارت و 

سازه تشکیالتی«، »تقسیم مسئولیت ها«، »فراهم آمدن امکانات اجرای 
برنامه های جمعی« و... اتفاق خواهد افتاد. 

پیشنهاد می شــود در ترکیب مجمع اصلی گردانندگان مسجد، فردی به 
عنوان مسئول امور مالی و اقتصادی، فردی به عنوان مجری برنامه های 
فرهنگی، کســی به عنوان مســئول مراســم های مذهبی، فردی برای 
ســامان دهی امور تربیتــی و جوانان، فردی برای شناســایی و پیگیری 
آســیب های اجتماعی و پاســخ به مراجعات مردمی، وجود داشته باشند. 
تشــکل های مرتبط با هر بخش می تواند زیر نظر ایــن فرد خاصـ  که 
ترجیحــاً در موضوِع خود دارای تخصص و تجربه کافی اســتـ  صورت 

بگیرد. 
همة مراحل فوق موجب آن می شــود که مســجد از مدیریت به اصطالح 
هیئتی به ســمت مدیریت تشکیالتی حرکت کند و در چنین مسجدی، از 
آبدارچــی و نظافت چی و خادم گرفته تا روحانی و مکّبر و مداح، همه و همه 
در راســتای مدیریت بهتر این نهاد دینی، دقیقاً در جای خاص خود به کار 

گرفته می شوند. 

مسـجدی کـه در آن محـور تصمیم سـازی ها 
سـائق شـخصی افـراد باشـد و سـازمان و 
تشـکیاتی بـه منظـور اداره امـور وجـود 
نداشـته باشـد، معمـواًل نمی توانـد از تمـام 
انـواع  رفـع  منظـور  بـه  ظرفیت هایـش 

نیازهـای نمازگـزاران اسـتفاده کنـد

اهلمسجد
سید مرتضی موسوی

معمواًل قرآن در مورد گناهانی که جنبه فردی دارد، دربارة 
عذاب ســخن می گوید؛ اما به رحمــت خداوند نیز امید 
می دهد.1 اما تهدیدی که خداونــد دربارة بازدارندگان از 
مسجد بیان فرموده، تهدید شدیدی است که کمتر در بقیه 
موارد دیده می شود؛ چراکه اساس و پایه مستحکم اسالم، 
وحدت است و وحدت در مسجد متبلور می شود؛ چنان که 
َبُهــُم اهلُل   ُیَعّذِ

َ
اّل

َ
خداوند در قــرآن می فرماید: »َوَمــا َلُهــْم أ

وَن َعِن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم؛2 چرا خدا ]در آخرت [ 
ُ

َوُهــْم َیُصّد
عذابشان نکند، با اینکه آنان ]مردم را[ از ]زیارت [ مسجد 
الحرام بــاز می دارند؟«. یکــی از دالیل چنین لحنی در 
خطاب به کفار این است که از نقش رسانه ای حضور مردم 
در مسجد که خانه اهل تقوا است، می هراسند؛ زیرا باعث 
می شود نقشه های شوم آنان با اجتماع و تبادل اطالعات 

مؤمنان بر باد رود.
 مساجد، خانه خداوند و خانه تقوا است و شرط همة متولیان 
مســاجد، تقوا است. خداوند بزرگ ترین ظلم را باز داشتن 
َنَع  ــن ّمَ ْظَلــُم ِمّمَ

َ
مردم از مسجد دانســته اســت: »َوَمْن أ

ن ُیْذَكــَر ِفیَهــا اْســُمُه َوَســَعی ِفــی َخَراِبَهــا؛3 و 
َ
َمَســاِجَد اهلِل أ

کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا، نام 
وی برده شود و در ویرانی آنها بکوشد؟«. 

در اینکه خداوند اجتماع مســلمانان در یک مکان برای 
عبادت و اجابت خدا را دوســت مــی دارد، همین بس که 
هــر متکلم در هنگام بیان کالم خود، اگر بنا باشــد دلیل 
کالمش را مطرح کند، معمواًل مهم ترین دلیل را می گوید. 
مثاًل اگر چند دلیل برای مســافرت داشته باشد، در مقام 
بیان، مهم ترین دلیلش را بیان می کند. خداوند حکیم نیز 
در قرآن دلیل نابودی برخی از مردم به وسیله بعضی دیگر 
را باقی ماندن محل های عبادت خداوند، از جمله مسجد 
معرفی می کند.4  همیشــه اهل مســجد و اهل عبادت 
خداوند مانع نزول عذاب بر اهل زمین هستند؛ کسانی که 
به واســطه حضور آنها در زمین، عذاب خدا بر اهل زمین 

نازل نمی شود.
در تمام موارد بیان شده هیچ تفاوتی میان حضور زنان در 
مساجد با مردان گفته نشده و این نشان از رجحان بی شک 
و شــبهه حضور زنان در مسجد است و هرکس زنان را از 
این حضور باز دارد، در زمره ظالم ترین افراد جای می گیرد.

پی نوشت
1. انعام: 54.  
2. انفال: 34.
3. بقره: 114. 
4. حج: 40. 
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نرخشاهعباسی
بایسته هایاخالقیکارتشکیالتی

لیال کریمی شنبه بازاری؛ دانشجوی کارشناسی ارشد اخالق

بررسی بایســته های اخالقِی کاِر تشکیالتی، 
مقدمه ســازماندهی و مدیریت یک تشکیالت 
پویا و همچنین حضور مؤثر در هر تشکلی است. 
در یادداشت پیش رو، برخی از این بایسته ها را از 

نظر می گذرانیم.

بنیان های اعتقادی در تشکیالِت توحیدی
بنیان های اعتقادی از یک سو با مفاهیم اخالقی 
نسبت مستقیم دارند و از دیگر سو دارای رابطه ای 
راهبردی با اخالق تشکیالتی هستند. چه اینکه 
اهداف ایدئولوژیک در هر تشکیالتی، به منزله 
چشــم سر عمل کرده، نقشــه راه تشکیالت را 
مشخص و مجموعه را در مسیِر صحیح هدایت 

می کند. 
توجه به اهداِف عالیه و مقدس، در تمرکز بخشی 
به مجموعه فعالیت ها و تصحیــح انگیزه ها و 
انبعاِث درونی اعضاء، نقش حیاتی دارد. این نقش 
تا آن پایه از اهمیت اســت که اساساً نمی توان 
در یک تشــکیالت غیر توحیدی، ســخن از 
بایسته های اخالقی و دینی به زبان آورد. در واقع 
نظاِم ارزشــِی حاکم بر تشکیالت را باید تابعی 
از بنیان های ایدئولوژیِک حاکم بر آن مجموعه 

دانست.

آداب و ادبیاِت تشکیالتی  
مناســباِت رفتاری و برخوردهــای طرفینی در 
تشکیالت، به مثابه نماد و تجلِی ماهیت و هویت 
مجموعه است. آنچه در ابتدا به چشم می آید، آداب 
و ادبیاِت مرسوم است که میزان پایبندِی اعضا به 
فرمان های تشکیالتی و میزان پیوستگی ایشان 
به هویت تشکیالتی را مشخص می سازد. شاید 
بتوان اصلی ترین چهارچوِب نظم دهنده و مناِط 
صحت سنجِی رفتار تشکیالتی در صحنة اجرا و 
اموِر عینی را آداب و ادبیات تشکیالتی دانست که 
از یک سو الگوی ارتباط بین اعضا و ارباب رجوع 
را مشخص می سازد و از دیگر سو، زباِن مفاهمه 
را تخصصی و همســان می سازد و از این حیث، 
در وحدت آفرینی و از بین بردن زمینه های بروز 
رفتار و گفتار خارج از عرف تشــکیالتی، نقش 

حیاتی دارد. 

مراعات سلسله مراتب تشکیالتی
برتری جویی و مراوده از موضع باال و ســخن 
گفتن از مقام علو و اســتعال، ُحسن محسوب 
نمی شــود و از همین باب، قرار گرفتن در نظاِم 
سلسله مراتبی و جایگاِه رئیس و مرئوسی برای 
برخی از شخصیت های اخالقی یک گریزگاه 
است. اما واقعیت آن است که نه گریزی از تن 
دادن به سلســله مراتب تشکیالتی وجود دارد 
و نه مراعات آن مســتلزِم یک قبیحه اخالقی 
است! بلکه اگر وجود یک تشکیالت در جهت 
جلب رضایــت الهی و انگیزه حضور در آن نیز 
به قصد ادای تکلیف باشــد، گردن نهادن به 
همة اقتضائاِت طبیعِی کار تشکیالتی نیز یک 
تکلیِف گریزناپذیر اســت و از همین باب، آنها 
که اخالقی تر هستند، بیشتر به مراعاِت آن تن 
می دهند؛ خواه در مقاِم فرمان  دهی باشــند یا 
در مرتبه فرمان بری. از این گذشــته، از حیِث 
عقالنی و عقالئی نیز عدم وجوِد سلسله مراتب 
تشــکیالتی یا عدم دقت در مراعات آن، عماًل 
با فلسفة کار گروهی همسان نبوده، به نابودی 

تشکیالت می انجامد. 

روحیه تشکیالتی
عدم وجود زمینه های شخصیتی تک تک اعضا 
با مقوله کار تشکیالتی، یکی از آسیب های کار 
تشکیالتی محسوب می شود. از جمله مهم تریِن 
این زمینه ها، دارامندِی روحیه تشکیالتی است. 
چگونه می توان انتظار داشــت کســی که تنها 
می اندیشد و تنها تصمیم می گیرد و تنها با اتکا 
به توانمندی محدود خویش در عرصه عملیاتی 
کــردن اندیشــه ها و حرکت به ســمت کماِل 
مطلوب هــای فردی و اجتماعی گام برمی دارد، 
یک عضِو مؤثر در یک تشــکیالِت منسجم و 

منظم باشد؟ 
در تشکیالت که به مثابه ساعت باید هر عضوش 
تکلیفی بــه اندازه میزان وظیفــه خودشـ  نه 
کمتر و نه بیشترـ  به ایفای نقش بپردازد، چطور 
می توان تصور کرد کسی که از روحیه کاِر جمعی 
برخوردار نیســت، بتوانــد در تعامل طرفینی با 

اعضا و در ایجاد تناسب تشکیالتی نقش آفرینِی 
بی نقصی داشته باشد؟

بسیاری از آسیب های کار تشکیالتی را باید در 
ذیل همین عنوان جست وجو کرد. خودمحوری 
و پرهیز از پذیرش سخن دیگران دربارة عملکرد 
شخصی، مشورت ناپذیری و عدم دخالت دادن 
افراد خیرخــواه و کاردان در امور، تمّرد و طفره 
رفتن از فرمان های تشکیالتی، قالب ناپذیری و 
تنفر از سلسله مراتب ها، همه و همه ریشه در عدم 

برخورداری از روحیه تشکیالتی دارد. 

نظم پذیری؛ محدودیت معقول
قرار گرفتِن امور در مدار خاص خود، مستلزم آن 

اســت که نظم، به اصطالح »نرِخ شاه عباسِی« 
تشکیالت باشد. صد البته که مراعاِت نظم ریشه 
در ملــکاِت درونِی اخالقی و نفســانی دارد و با 
جبِر مکانیکی یا فرمان نامه ها و بخش نامه هاِی 
کاغذی قابِل حصول نیســت. مطالعه ســیره 
معصومــانt در این باب و ســفارش های 
ایشــان در موضوِع مورد بحث، و مقایسه آن با 
سیره جاری در برخی تشکل های موجود، وضِع 
اســف باری را حکایت می کند. بعضی با تکیه بر 
برخی مبانِی بی مبنا و انتساب آن به برخی بزرگان 
در پــی تئوریزه کردن بی نظمی برآمده، تکیه بر 
نظم در تشــکیالت را به مثابه ســخت گیری، 
محدودیت، منافِی با روحیه برادری، مکانیکی 

شدن امور معنوی و... می شمارند یا نظِم خویش 
را در بی نظمی می  پندارند! حال آنکه نظم پذیری 
به عنوان یک ملکه نفسانی، عطیه ای الهی است 
که اواًل در ســیره مأثوره از همة انبیا و اولیا الهی 
قابل مشاهده است. ثانیاً حاصِل تهذیب و مراقبه 
و تربیت نفس است. گذشته از این، نه تنها منافِی 
روح برادری نیست که زمینه های هرج و مرج و 
اختالف و تضییع حقوق برادری را از بین می برد و 
در بلندمدت، عنصِر قوام بخش تشکیالت خواهد 
بود. از همین حیث، نظم پذیری محدودیت ها و 
مشــقت هایی را به دنبال خواهد داشت؛ اما این 
محدودیت ها کاماًل معقول، منطقی و ضروری 

است.   

خودمحـوری و پرهیـز از پذیـرش سـخن دیگـران دربـارة 
عملکـرد شـخصی، مشـورت ناپذیری و عـدم دخالـت 
دادن افـراد خیرخـواه و کاردان در امـور، تمـّرد و طفـره 
رفتـن از فرمان هـای تشـکیاتی، قالب ناپذیـری و تنفر از 
سلسـله مراتب ها، همـه و همه ریشـه در عـدم برخورداری 

از روحیـه تشـکیاتی دارد. 

ُحســــــــــن
همــــجواری

سید مرتضی موسوی

در روایات درباره همسایه داری و آثار آن مباحث 
زیادی مطرح شده است. یکی از آثار آن، عمرهای 
طوالنی و آبادانی شــهرها است؛ چنان که امام 
ِحِم َو ُحْســُن اْلِجَواِر  صادقg فرمود: »ِصَلــُة الّرَ
ْعَماِر؛1 صله رحم، 

َ ْ
َیــاَر َو َیِزیَداِن ِفــی ال َیْعُمــَراِن الّدِ

خوش اخالقی و خوش همسایگی، شهرها را آباد 
و عمرها را زیاد می کند«.

حسن هم جواری به قدری مهم است که پیامبر 
خدا فرمود: »آن قدر درباره همسایه سفارش شدم 
که گمان بردم همسایگان از هم ارث می برند«.2 
نیز می دانیم که بهترین همســایه آن است که 
انسان را در طریق هدایت، راهنمایی کند. چنین 
همسایه مطمئنی جز مســجد نمی تواند باشد؛ 
چراکه افراد حاضــر در آن قطعاً اهل ایمانند3 و 
در هر روز ما را به ســمت خدا دعوت می کنند4 و 
می تواننــد در حاجات دنیوی و اخروی به کمک 

ما بیایند.5 
هر دو مضمون با هم در روایات مورد توجه قرار 
گرفته اســت. امام صادقg فرمود: »َعَلْیُكْم 
اِس َو ِإَقاَمِة  ِة ِفی اْلَمَساِجِد َو ُحْسِن اْلِجَواِر ِللّنَ

َ
ال ِبالّصَ

ــَهاَدِة َو ُحُضوِر اْلَجَناِئــِز؛6 بر شما باد ]خواندن[ 
َ

الّش
نماز در مســجدها و نیکی به همسایگان و ادای 
شــهادت و حاضر شدن در تشــییع جنازه ها«. 
شاید بتوان گفت حسن الجوار که در این حدیث 
شریف آمده اســت، توضیحی باشد برای نماز 

خواندن در مساجد. 
حال با چنین توصیفی، آیا نباید قدر چنین همسایه 
مقدسی را دانست؟ آیا اگر یک شخص ثروتمند 
یا شخصیت سیاســی در همسایگی ما بود، با او 
همین گونه برخورد می کردیم؟ پس چرا درباره 
مقدس ترین مکان، بعضاً با بی محبتی و از روی 

خستگی برخورد می کنیم؟ 

پی نوشت
1. كلینی، كافی ج2، ص634.

2. ترجمه من ال یحضره الفقیه، ج1، ص80. 
3. توبه: 18. 

4. احقاف: 31. 
5. من ال یحضره الفقیه، ج1، ص237. 

6. كلینی، كافی، ج 2، ص635.

محراب  پرونده مسجد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی

44

مسجــــد
شمـاره179
آذرمـــاه
1 3 9 3

45



مسجــد
طــــراز

معماری
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تربیــــــتتشکیالتیمسجـــــــــــــدکانــــــــــون
بلور بازدار کالردهی

تربیت نیروی انســانی و پیوند آن با مقوله کار تشــکیالتی، امری نیست که به آسانی به دست آید و در 
همة جوامعی که به ضرورت آن آشــنا هستند، امری راهبردی تلقی می شود که به منظور تحقق آن، 
برنامه ریزی های بلندمدت انجام می پذیرد و سرمایه های مادی و معنوی فراوان در نظر گرفته می شود. 
چه اینکه آشنایی با کار تشکیالتی حتماً نیازمند برنامه ریزی، فرصت سازی، اعتماد، فراهم سازی زمینه 
تمرین و تجربه، و آشــنایی با عرصه های نظری در موضوع مذکور است. بدیهی است که نمی توان و 
نبایــد بدون قرار گرفتن افراد در یــک فرآیند تربیتِی دقیق و منظم، از آنها انتظار نقش آفرینی مؤثر در 

عرصه کار تشکیالتی را داشت. 
مســئولیت تربیت تشکیالتی نسل نو در هر جامعه ای، بســته به ساختار آموزشی و تربیتی آن جامعه 
متفاوت است. در جامعه ایرانی، مسجد به عنوان کانون تربیت تشکیالتی نقش پراثری در تحقق تربیت 
تشکیالتی ایفا کرده، وظایف بسیاری از نهادهای اجتماعی، آموزشی و تربیتی را یکجا به عهده گرفته 
است. پیوند نسلی از صالحان و مؤمنیِن جامعه با محورهای اساسِی کار تشکیالتی و ایجاد زمینه های 
تمرین و تکرار و تجربه در این مقوله، کارکرد مهم مســجد است که این نهاد دینی را به کانون تربیت 
تشکیالتی در جامعه اسالمی بدل کرده است. در نوشتار حاضر برخی از عرصه های تربیت تشکیالتی 

بررسی می شود که مسجد در تحقق آنها مؤثر است.

 1. مسجد و مقوله اجتماعی شدن
وارد شــدن انسان ها در فعالیت های اجتماعی و کار تشکیالتی متفرع بر اجتماعی شدن ایشان است. 
حضور خودآگاه و هدفمند در اجتماع و تسلط بر مهارت های مرتبط با مناسبات و مراودات اجتماعی از 
سنخ اجتماعی شدن است. این مقوله تا بدان پایه اهمیت دارد که تطور و تغییر بنیادین در آن می تواند 

یکی از زمینه های فاصله با نسل پیشین باشد و موجب گسست نسلی گردد.
حضور نوجوانان در محیط مســجد و هم زمانی آن با حضور در گروه های هم ســاالن، تأثیرپذیری از 
سرحلقه های تربیتی و مخصوصاً روحانی مسجد در موضوع مناسبات رفتاری و اجتماعی و آغاز فعالیِت 
تشــکیالتِی سامان یافته، تبیین جایگاه  نهادهای اجتماعی و آشنایی با نحوه تعامل با شخصیت های 
حقیقی و حقوقی )پدر و مادر در خانواده، مســئول باالدستی در محیط کاری، مراعات حقوق اجتماعی 
آحاد افراد اجتماع و....( از عرصه های مهم نقش آفرینی مسجد در مقوله اجتماعی شدن است؛ مقوله ای 

که نقش بنیادین در مسئله تربیت تشکیالتی دارد.

 2. مسجد و تقویت روحیه تشکیالتی
آشــنایی با ضرورت ها، مبانی و ساز و کارهای کار تشکیالتی چیزی نیست که بتواند ورود موفق افراد 
در یک تشــکیالت را تضمین کند؛ چراکه اساساً قبل از هر آموزشی باید شاکله، استعداد و زمینه های 
روحــی حضور در فعالیت های اجتماعی را در افراد به وجود آورد. برخورداری از روحیه تشــکیالتی و 
ظرفیت تشکیالت پذیری یکی از همین استعدادها و زمینه ها است. فعالیت در مسجد موجب می شود 
افراد آمادگی روحی مناســب را در جهت نقش پذیری و قرار گرفتن در سلسله مراتب تشکیالتی پیدا 
کنند؛ چه اینکه پیش تر از انجام هر فعالیت فوق برنامه ای در مسجد، به واسطه انجام امور عبادی به طور 
دســته جمعی، همین روحیه در افراد ایجاد می شود. حال اگر فعالیت های فرهنگی، تربیتی و آموزشی 
سازمان یافته ای در مسجد انجام پذیرد، حضور افراد در چنین مجامعی، پیش از هر چیز به تقویت روحیه 

تشکیالتی ایشان می انجامد.   

 3. مسجد و تقویت مسئولیت پذیری
حضور در مســجد حتی اگر به حضور عبادی صرف منحصر شــود، به علت اجتماع مؤمنین در آنجا و 

اقتضائات حضور اجتماعی، همواره همراه پذیرش مســئولیت هاییـ  هر 
چند ُخرد و کوچکـ  خواهد بود. این مسئله فرصت مطلوبی را ایجاد می کند 
تا افراد تجربه مســئولیت پذیری را به دســت آورند و در نتیجه، به وظایف 
خویش آشنا شده، در جهت کسب توانمندی های متناسب با وظیفه محوله 
تالش کنند و در نهایت، متناسب با اختیارات و وظایف، در حوزه مسئولیت 
خود پاســخگو باشند و مورد تشویق یا توبیخ قرار گیرند. همین تجربه های 
کوچک به مرور روِح مســئولیت پذیری را تقویت خواهد کرد و افراد را برای 
پذیرش وظایف سنگین تر در فعالیت های گروهِی بزرگ تر آماده می سازد. 
به عنوان مثال اگر فردی در بدو ورود به محیط مســجد مســئولیت گفتن 
اذان را بر عهده دارد، باید به قواعد صوت و لحن و تجوید آشــنا شــود و در 
اوقات منظمی در مســجد حضور یابد. حال همین فرد بعد از مدتی چه بسا 
بتواند مسئولیت هیئت عزاداری مسجد و بعدتر مسئولیت کانون فرهنگی یا 

صندوق قرض الحسنه مسجد را به عهده گیرد.   

 4. مسجد و مسأله تعبد تشکیالتی
عنصر »تعبد تشــکیالتی« یکی از ارکان کار گروهی اســت که گرچه به 
معنای تعطیلی عقل و خالقیت افراد تشــکل نیست، به عنوان تجلی روح 
جمعی و حاکمیت مدیریت تشــکیالت، پشتوانه اجرائی همة فعالیت ها در 
یک تشکیالت است. افرادی که اولین تجارب کار تشکیالتی خویش را در 
محیط مســجد می آموزند، بیش از دیگران در این مسئله پیشرفت خواهند 
کرد؛ چراکه همه مأمومین در مســجد، با مقوله تعبد تشــکیالتی به طور 
ناخودآگاه عجین شــده اند و در همه ســاعات حضورشانـ  از بدو تا ختم، از 
اعاده مناســک دینی تا انجام امور اجتماعیـ  خود را در مقابل سخنان افراد 
باالدستیـ  خواه در عرصه دینی که روحانی باشد یا در عرصه های اجتماعی 
که مســئولین بخش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فعال در مسجد 
باشندـ  مقید و متعبد می دانند. صد البته این تمرین تعبد به معنای پذیرش 
بندگی غیر خدا نیست که به معنای گردن نهادن به تکلیف و تالش در جهت 
پیش برد اهداف مقدس تلقی می شــود. از این منظر همراه با نوعی تقدس 
تحلیل می گردد؛ چراکه اگر در مناسک دینی تعبد به فرامین الهی مستلزم 
مراجعه به قول عالمان دینی و تعبد نســبت به گفته های ایشــان است، در 
سایر اموری که به محوریت مسجد انجام می پذیرد و با کمال مطلوب های 
دینی پی گیری می شود نیز همین حد وسط قابل تعمیم است. بدیهی است 
که نقش پذیری و پذیرش سلســله مراتب تشکیالتی در قالب نوعی تعبد 
به دســتورهای باالدستی، عیِن تالش در جهت تحقق آرمان های مقدس 
تشکیالتی است. از همین رو، تقویت تعبد تشکیالتی یکی از کارکردهای 

بدیهی حضور در مجامع مسجدی است.    

 5. مسجد و فرصت تجربه و آزمون و خطای تشکیالتی
یکی از مســائل مهم در آموزش کار تشکیالتی، خارج کردن افراد از عرصه 
نظریات صرف و ایجاد فرصت تجربه اندوزی در عرصه کار گروهی است. 
تنــوع فعالیت های اجتماعی با محوریت مســجد و عدم وجود فیلترهای 
امنیتی یا ســاز و کارهای اداری دست و پاگیر در مسجد، موجب آن شده که 
طیف های مختلف اجتماعی آن هم بدون لحاظ شئون اجتماعی و اعتباری 
و از میان توده مردم، وارد مسجد و به تبع آن وارد کارهای تشکیالتِی متنوع 
مسجدی گردند. مجموعه این شرایط مسجد را در موقعیت ممتازی از لحاظ 
فراگیری تجربه کار تشــکیالتی در ابعادی وسیع و متنوع قرار داده است؛ 

چنان که فرصت آزمون و خطا و تمرین فعالیت تشکیالتی کمترین رهاورد 
شرکت در تشکل های مسجدمحور است. 

6. مسجد و تبلور اخالق تشکیالتی
اخــالق یکی از کاربردی ترین و تعیین کننده ترین مقوله ها در موضوع کار 
گروهی اســت. به این معنا که مالک قضاوت و ارزش گذاری هر تشکلی، 
معیارها و نظام ارزشــی حاکم بر آن تشــکیالت خواهد بود. گذشته از این، 
اخالق روح حاکم بر تمام مناســبات اداری و تشــکیالتی است و بر همة 
فعالیت ها و شــئون تشکل سایه انداخته است. این است که تبیین مفاهیم 
اخالقی و ایجاد تناســب و بومی سازی آنها در قالب یک تشکیالت و نحوه 
کاربست اصول اخالقی در اسناد تشکیالتی، از جمله مسائل پراهمیتی است 
که مســجد در نهادینه کردن آنها نقش محوری و تعیین کننده دارد. اساسًا 
متولی چنین اموریـ  خواه در فعالیت های تشکیالتی مسجدمحور و خواه 

در هر فعالیت تشکیالتی در بدنه اجتماعـ  مسجد است. 

مقصوره
برخی فقهــا می فرمایند: آنچه از محراب مکروه 
است، مقصوره است؛ نه خود محراب. یعنی آنچه 
محــراب را به صورت اتاقچه ای کوچک و جدا از 

مردم قرار دهد.
به نظر، این قول صحیح نیســت؛ چراکه سبب 
 gساخت مقصوره را شــهادت امیرالمؤمنین
در محراب دانســته  و گفته اند که معاویه دستور 
ساخت چنین چیزی را داد تا بین خود و نمازگزاران 

فاصله باشد.1
 gدر این صورت آنچه از مخالفت امیرالمؤمنین
با ســاخت محراب بیان شده، داخل در این قول 
نیست؛ زیرا ایشان قبل از این احداث به شهادت 

رسیده بودند.
برخــی فقها فرموده انــد: اما محــراب داخل، 
مســامحه در تعبیر است و صحیح این است که 
بگوییم محراب درون دیــوار، یعنی دیواری که 
دور محراب را فرا گرفته و شــبیه مقصوره و اتاق 
کوچک شــده است که ظالمان از ترس مردم آن 

را بیان کرده اند.2
در الحدائق الناضره نیز این نکته مطرح شده است: 
مجلسی در بحاراالنوار فرموده است که فقها به 
کراهت محراب های داخلی حکم کرده اند و این 
محراب ها دو قسمت است: اول، داخل در مسجد 
است؛ به این صورت که در قسمت قبله مسجد، 
دو دیوار درست می کنند و برای آن سقف می زنند 
تا امام در آن وارد شود و این کار را خلفای ظالم از 
ترس دشمنانشان انجام می داده اند. دوم، داخل 
در خود ساختمان یا دیوار است؛ به این  صورت که 
در دیوار، مکانی را به  عنوان محراب می ساخته اند 
تا امام در آن قرار گیرد. اما کسر و شکستن که در 
روایت آمده بود، با معنای اولی مناســب تر است. 
در مورد معنای دومی نیز می تواند باشد به اینکه 
دیوار را خراب کنند؛ اما بیشتر فقها به معنای دوم 
پرداخته انــد و آن را مکروه می دانند؛ درحالی که 

اولی به منع نزدیک تر است.3
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مسجــــددرمسیــرحرکـــــت
بررسیبنیان هایدینیکارتشکیـــالتی

عبدالحسن مسلمی شهیدانی
ســخن از ماهیت و هویت »کار تشکیالتی« ما 
را بر آن می دارد کــه در مورد پیوند این مقوله با 
آموزه های دینی، یعنی در »اهمیت تشــکل و 
تشکیالت از منظر اســالم« و نیز »بنیان های 
دینِی کار تشــکیالتی«، اندیشه کنیم. گفتنی 
آنکه نوشتار حاضر هرگز در پی ارائه مطلبی متقن 
-که بر آمــده از اجتهاد دینی و نظر قطعی دین 
اســت- نبوده، در واقع در پی ارائه طرحی کلی 
از نسبت طرفینی برخی آموزه های دینی با کار 
تشکیالتی است تا در آینده محققین برای تتمیم 
و تکمیل آن پژوهش های مبسوطی ارائه دهند. 
برخی محورهای اصلی در موضوع حاضر به قرار 

زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1. امضائی یا تأسیسی بودن کار تشکیالتی: در 
بررسی نسبت مقوله »تشکیالت« با دین، این 
نکته مهم اســت که جایگاه کار تشکیالتی در 
دین را بشناســیم. به این معنا که بدانیم آیا کار 
تشکیالتی به عنوان امری است که مانند عبادات 
مستقاًل مورد خطاب قرار گرفته و از این باب در 
فضای دینی قابل بررسی است یا مانند معامالت 
و برخی سیره های عقالئی رایج به عنوان امری 
امضائی مــورد نظر قرار گرفته اســت. به نظر 
می رسد کار تشکیالتی مانند دیگر امور عقالئی 
که به صــورت امضائی مورد تأییــد دین قرار 
می گیرد - مادامی که با گزاره های قطعی دین 
در تعارض نباشد-، از منظر دین امری ضروری 

تلقی شده است. به عبارت دیگر، عقالئی بودن 
کار تشکیالتی، موجب تأیید دینی آن می گردد 
و همین حد وسط در اثبات نسبت کافی خواهد 
بود. در تأیید و تقویت این فرایند می تواند به عقلی 
بودن ضرورت کار تشکیالتی و اقامه ادله عقلی 

در این باب نیز تمسک کرد.
2. ابعــاِد اجتماعــِی دین و نســبت آن با کار 
تشــکیالتی:  توجه به ماهیت اجتماعِی دین 
اسالم، که به منظور پوشش دادن همه نیازهای 
بشری به عنوان دین خاتم و کامل، در هندسه 
دین دیده شده است، زمینه ساز تأیید کار جمعی 
به صــورت فی الجمله اســت. همین که دین 
اســالم تنها ناظر به رابطه خالق و مخلوق -به 
صــورت تک بعدی- نبوده، در پی ارائه الگوی 
ارتباط تکلیف گرا و حق محور با همة عالم است 
و در همة آموزه های خود به مناســباِت بندگان 
با همة مخلوقات توجه داده اســت، زمینه ساز 
پیونــد آموزه های دینی بــا مباحث مربوط به 
کار تشــکیالتی اســت. از این رو اقتضائات و 
فرامین مشترک بســیاری را بین نظام عبادی 
اســالم و مقوله کار تشکیالتی می توان یافت. 
مسئولیت پذیری در مقابل دیگران، پاسخ گوئی 
در مورد وظائف محوله، از خود گذشــتگی به 
منظور تقویت دیگران، دســتگیری از دیگران 
در حرکت به سمت کمال مطلوب و آرمان های 
جمعی، از جمله مواردی است که در دین مورد 

توجه قرار گرفته است و از طرفی از ریشه های 
کار تشکیالتی نیز محسوب می شود. عبادات 
و مناســک دســته جمعی و توصیه قرآنی به 
کار جمعی در راه وصول بــه قرب الهی نیز به 
کاربسِت کار جمعی و حرکت تشکیالتی در راه 
وصول به مطلوب دین اشــاره دارد و از همین 
باب می تواند بعنوان حیثیتی در جهت ضرورت 

کارتشکیالتی از منظردین مورد توجه باشد. 
3. ضرورت کار تشکیالتی در تاریخ اسالم و سیره 
معصومانq: مراجعه به نمونه های تاریخی در 
موضوعــات مرتبط با کار تشــکیالتی، زمینه 
تطبیِق اجتهادی و اســتخراج مسائل مربوط به 
کار جمعی از منظر دین را فراهم می سازد. ایجاد 
گروه حافظان قرآن توسط پیامبر اکرم s و اعزام 
نظام مند ایشان به بالد مختلف سرزمین اسالمی 
به منظور تبلیغ دین اسالم، نصب اسامه جوان به 
عنوان سردار سپاه اسالم و امر رسول خداs به 
اصحاب برای تبعیت از او، تجربه حکومت نبوی
 qدر مدینه و تجربه حکومت حضرت امیر s
در کوفه که در موارد مالی، اداری و تشــکیالتی 
حاوی نکات فراوانی است. تأسیس شبکه وکالت 
توســط امامان معصومq و ایجاد شبکه نقابت 
توسط سادات حســنی، تأسیس شبکه دعوت 
توسط مسلمانان اســماعیلی برای تبلیغ فرقه 
اسماعیلیه، برخی از سر فصل های تاریخی مهم 

در موضوع کار تشکیالتی در اسالم است.
4. ســابقه کار تشــکیالتی در نهاد روحانیت 

شــیعه؛ بازشناسی تشــکل های دینی یکی 
از عرصه هــای بازخوانی نــگاه دین به مقوله 
تشــکیالت اســت. ایجــاد نهــاد روحانیت 
شیعه در بســتر حوزه علمیه ای هزار ساله، به 
ریشه داری کار تشــکیالتی در مجامع دینی 
اشاره دارد. وجود سلسله مراتب در تشکیالت 
حوزه های علمیه، بازخوانی ســیره مجتهدین 
و نوع برخورد آنها نســبت به مجتهد مبسوط 
الید و شــکل گیری مفهوم مرجعیت و زعامت 
عامه، تبیین نظری و پیاده سازی عملی والیت 
فقیــه به عنوان یک الگــوی حکومتی و یک 
تشکیالِت سیاسی برآمده از دین، نشان دهندة 

کار تشکیالتی روحانیون شیعه است.  
5. داللت های تشــکیالتِی برخــی مفاهیم 
قرآنی: قرآن کریم که کتاب هدایت بشــر در 
همه اعصار و زمان هاســت، اشــارات فراوان 
به مقوله کار تشــکیالتی دارد که البته کشف 
مالزمــات و داللت هــا از ال بــه الی آیات و 
تفاسیر، کار آسانی نیســت. این سختی وقتی 
مضاعف می شــود که بدانیم برداشــت های 
احتمالــی به عنوان نظریه قرآنــی، به خداوند 
نسبت داده خواهد شــد! اما ترس از فهم خطا 
نباید راِه پژوهش در این باب را ببندند چه اینکه 
با وجود علمای راســتین و مفسرین با عظمت 
در حوزه های علمیه می توان تفســیر ایشــان 
از ایــن داللت هارا مبنــای کار قرار داد و به آن 
اعتماد کرد. به عنوان نمونه در تفســیر شریف 

ُقوا َو  ِذیــَن َتَفّرَ
َ
المیــزان ذیل آیه» َو ال َتُكوُنوا َكاّل

نــاُت ...«1 ، مراد  اْخَتَلُفــوا ِمْن َبْعــِد ما جاَءُهُم اْلَبّیِ
از »اختالف«، تفرق از حیــث اعتقاد و مراد از 
»تفرق« را اختالف و تشتت از حیث بدن ها بر 
می شمارد و چنین تحلیل می کند که دلیل تقدم 
نهی از تفرق بر نهی از اختالف در آیه، آن است 
که تفرقه و جدایــی بدن ها از یکدیگر، مقدمه 
جدایی عقاید است، چون وقتی یک قوم به هم 
نزدیک و مجتمع و مربوط باشــند، عقایدشان 
به یکدیگر متصل و در آخر از راه تماس و تأثیر 
متقابل متحد می شــود و اختالف عقیدتی در 
بینشــان رخنه نمی کند. بر عکس وقتی افراد 
از یکدیگر جدا و بریده باشــند، همین اختالف 
و جدایــی بدن ها باعث اختالف مشــرب ها و 
مسلک ها می شــود و به تدریج هر چند نفری 
دارای افکار و آرایی مســتقل و جدای از افکار و 
آرای دیگران می شوند و تفرقه و جدایی باطنی 
هم پیدا می شود. همانطور که مشاهده می شود 
برخی از اصول اولیه کار تشــکیالتی در بیانات 
این مفسر قرآن بیان شــده است. از این قبیل 
دالالت و اشارات تشکیالتی در متون و منابع 
اسالمی فراوان یافت می شود که قابل بسط و 

بررسی تخصصی و بازتولید محتوائی است.

پی نوشت
1. 105 آل عمران

کانـــونیبرای
زنـــــــدگی

مسجداولیننهادتشکیالتیدراسالم
میثم چیرانی

مرور تاریخ صدر اسالم، تصویری واقعی و کامل 
از نقش جامع االطراف مسجد در جامعة اسالمی 
عصر پیامبربه دســت می دهــد. بازخوانی 
تاریخچه ساخت مســاجد نخستین و حوادث 
پیرامونی آن نیز خبــر از اهمیت و کارکردهای 
بی بدیــل مســجد در نظام اجتماعی اســالم 

می دهد. 
مسجد در منظر مسلمانان نخستین، فقط محلی 
برای عبادت و رابطة عبادی با خداوند نیســت؛ 
بلکه محل اجتماع و انتظام مردم نیز است. جایی 
است برای برپایی عبادات و مناسک به صورت 
جمعی. جایی اســت برای حضــوِر فقیر و غنی 
در کنار یکدیگر کــه به اطالع طرفینی از وضع 
معیشــت یکدیگر و دستگیری ثروتمند از فقیر 
ختم می شــود. جایی است که کرسی قضاوت 
در آنجا برپا اســت و تجلی گاه شــئون قضائی 
پیامبرو امام علیg و محل »حکم کردن 
بین مردم بر اســاس قسط و عدل« است. جایی 
اســت برای رفع مخاصمات و کدورت ها. جایی 
است برای پیوند ازدواج و تدریس و تعلیم قرآن 
و احکام. جایی اســت برای طراحی نقشه های 
نظامی به منظور دفاع از کیان جامعة اســالمی 
یا به اشتراک گذاشتن دیدگاه های عموم مردم 
برای تصمیم گیری در موضوعات خطیر و مهم. 
خالصه آنکه با مرور تاریخ اسالم در طول اعصار، 
می توان دریافت که مسجد را نمی-توان و نباید 
از جریان زندگی اجتماعی و سیاســی مردم جدا 
کرد و از همین حیث مســجد را باید اولین نهاد 
تشکیالتی و تصمیم ســاز در اسالم دانست که 
کانون محوری همة فعالیت های دینی، سیاسی 

و اجتماعی جامعة اسالمی محسوب می شود. 
اســتفاده از ظرفیت های اجتماعی مســجد و 
اجرای الگوی مسجد نبوی، منجر به آن خواهد 
شــد که مسجد کانون جریان ســازی فکری، 
فرهنگی و اجتماعی باشد و از حالت انفعالی فعلی 
ـ که متأسفانه در موارد بسیاری مشاهده می شود 

ـ خارج شود.

محراب  پرونده مسجد

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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مسجــــد
شمـاره179
آذرمـــاه
1 3 9 3
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مقدمه 
»مســجد« اولین بنیان الهی و مهمان خانة خدا 
در زمین و جایگاه نزول برکات و خیرات آسمانی 
اســت. خانه آگاهی و عبــادت، خانة خدا و مردم، 
کانــون ذکر و معراج معنوی و عرصة علم و جهاد 
و تدبیر دنیوی، جایگاه عبادت و پایگاه سیاست و 
کانون حیات طیبه اسالمی  است. نقش عظیم و 
تمدن ساز مسجد در شکل گیری و تقویت اسالم 
ناب محمدیs و گســترش تعالیم انسان ساز 
اسالم و تربیت مجاهدان و عالمان و فرهیختگان 

آگاه به زمان، بر کسی پوشیده نیست. 
»مسجد« خاســتگاه، پایگاه و پشتیبان انقالب 
اســالمی  و عامل ثبات و تقویــت نظام مقدس 
اسالمی  بوده و هست و این، مرهون نگاه عمیق 
و ژرف امام راحل عظیم الشــأن و اشارات و تدابیر 
راهگشا و تمدن ساز رهبر فرزانة انقالب اسالمی 
 و مدیــون حضور ائمه جماعات آگاه و دلســوز و 
همراهی ارکان تالشــگر و تشکل های فعال و 
اثرگذار در مســجد و عموم مؤمنان اهل مسجد 

است.
شرایط کنونی جهان و نظام اسالمی  در دهه چهارم 
انقالب اسالمی  که دهه پیشرفت و عدالت است 
و امواج توفندة بیداری اســالمی  و نیز صف آرایی 
انبوه و تراکم هدفمند جبهه فرهنگی اســتکبار و 
صهیونیسم، ایجاب می کند تا دست اندرکاران و 
فعاالن مســجد، نگاه جدیدی را اتخاذ نمایند که 
مبتنی بر گســترش و تعمیق حوزة اثر این پایگاه 
انسان سازی اســت. همچنین به منظور تقویت 
جبهه فرهنگی انقالب اســالمی، ضروری است 
که نقش بی بدیل خود را در مهندسی فرهنگی و 

تمدن سازی نوین اسالمی ایفا کنند.
بدون شــک نقش اصلی و اساسی در ایفای این 
رسالت بزرگ بر عهدة فعاالن و ارکان »مسجد« با 
مدیریت امام جماعت مسجد است. تشکل نورانی 
بسیج و کانون های فرهنگی هنری مساجد در کنار 
هیئت امناء محترم و فرهیختگان و فرزانگان اهل 
مسجد، می تواند این خانة خدا و مردم را به پایگاه 
تجمع نیروهای ایمانی و تربیت عناصر توانمند، 
امین و دلسوز تبدیل نماید. نکتة محوری و اصلی 
در تحقق این هــدف آرمانی، هم زبانی، همدلی، 
هماهنگی، هم افزایی ارکان و فعاالن مسجدی 

است که موجب اجتناب از هرگونه اعمال سالیق 
فردی و بخشی شــده و از اختالل در دستیابی به 

اهداف مد نظر جلوگیری می کند. 
»شــورای فرهنگی « مسجد، یکی از مهم ترین 
زیر ســاخت های تحقق مســجد طراز اسالمی  
اســت که با به رسمیت شــناختن جایگاه ارکان 
مسجد، فعالیت ها و برنامه های اختصاصی آنان 
و توجــه بــه وظایف ذاتی هر تشــکل و عنصر، 
بخشی از برنامه های فرهنگی راـ  با رویکرد اصلی 
بزرگداشت مناسبت هاـ  در فضای داخلی مسجد 
رقم می زند. »شــورای فرهنگی مسجد« محلی 
برای ایجاد و تقویت فضای تفاهم و صفا و اخوت 
ایمانی میان اهل مسجد و زمینه ای برای رهایی 
از وابســتگی به آرم ها است، و حرکتی همدالنه و 
مؤمنانه به سوی تحقق »آرمان ها« یا بهره گیری 

از خرد و توان جمعی است.
این آئین نامه در نُه بخش، به منظور تعریف و تبیین 
اهــداف، رویکردها و سیاســت ها، مأموریت ها، 
اعضاء و شــرح وظایف، اقدامــات و برنامه های 
جریان ســاز تهیه و تنظیم شده است. با این تذکر 
که آئین نامه مذکور درصدد ارائه الگو و چهارچوب 
اصلی تشکیل شــورای فرهنگی مسجد بوده و 
طبیعی است ابتکارات، تدابیر، تجارب و شناخت 
دقیق ائمه محترم جماعات مساجد از مقتضیات و 
شرایط بومی  و منطقه ای هر مسجد، ضامن تحقق 
اهداف مورد نظر باشد. همچنین این آئین نامه با 
نگاه منعطــف، تفاوت ها، ویژگی هــا، امکانات 
و مقدورات هر مســجد و منطقه را به رســمیت 
شناخته و مانع از دستیابی به دستاوردهای حداقلی 

نخواهد بود.

الف( تعریف 
»شورای فرهنگی مسجد« مجمعی است مرّکب 
از امام جماعت و مســئوالن و نمایندگان ارکان و 
تشکل ها و فرهیختگان هر مسجد که به منظور 
هم افزایی الزم در اجرای بخشــی از برنامه های 
فرهنگی، عمومی  و مناســبتی در هر مســجد 
تشکیل شــده و سیاســتگذاری، برنامه ریزی و 
اجرای برنامه مزبور را بر مبنای استفاده حداکثری 
از توان و ظرفیت اهل مســجد و اهالی محلی و 
نهادهای ذیربط، تحت مدیریت امام جماعت بر 

عهده دارد.

ب( اهداف 
1. اقامه باشــکوه نماز جماعت در ســه وعده به 

عنوان اولین شاخص عمران معنوی مسجد
2. احیاء فرهنگ زندگی ساز امر به معروف و نهی 

از منکر در محله
3. تقویت انس و الفت امام جماعت به عنوان مدیر 
مسجد با اعضای پایگاه بسیج، کانونهای فرهنگی 
ـ هنری و ســایر ارکان و فعالین مسجد به عنوان 

برادران دینی و خادمان خانه خدا
4. بهره گیری از خرد جمعی و جایگزینی فضای 

مشورتی و شورایی با سالیق فردی
5. هم افزایی توان فکری و اجرایی فعالین جبهه 
فرهنگــی انقالب اســالمی  در برابر جنگ نرم 

دشمن
6. به نمایش گذاشتن اتحاد و انسجام یاوران نظام 
مقدس جمهوری اسالمی  در اصلی ترین پایگاه 

دفاع از ارزش ها

ج( رویکردها وسیاست ها 
1. انتقــال دغدغــه فعالیت هــای فرهنگی، از 
تشکل های مســجدی و افراد محدود به فضای 
متنی مساجد و مردمی  شدن این مطالبه در قالب 

برنامههای مؤثر و هماهنگ
2. تمرین فعالیت های فرهنگی جمعی در مسجد 
با صرف نظــر کردن از آرم ها، و اصل قرار گرفتن 
آرمانها و رنــگ باختن عناوین متنوع ذیل پرچم 

شورای فرهنگی مسجد
3. شکستن کلیشههای رایج و منفعل کننده اهل 
مسجد در اجرای فعالیت های فرهنگی موازی و 

مشابه و اتالف منابع محدود موجود
4. نصب العین قرار دادن و مرور پیوسته مفاد پیام 
رهبر فرزانه انقالب )دامــت برکاته( به اجالس 
اقامه نماز بیرجند به عنوان منشور مطالبات معظم 

له در خصوص مسجد طراز اسالمی

د ( ماموریت های شورای فرهنگی مسجد 
1. سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت نیل به 

اهداف مدنظر در مسجد الگو
2. تعیین ســهم و تقســیم کار میان تشکل ها و 
فعالین فرهنگی مســجد در ارتباط با برنامه های 

 محراب

مصوب، به تناســب امکانات و ظرفیت هریک از 
ایشان

3. هدایــت فعالیت های فرهنگی مســجد در 
حوزه های بصیرتی، تربیتی و مناسبتی

4. تالش در جهت جذب حداکثری مخاطبان، به 
ویژه نوجوانان و جوانان

5. آسیب شناسی فرهنگی محله و سنجش میزان 
اثربخشی برنامه ها در کاهش و کنترل آسیب ها

6. احصــاء، مطالبــه و به میــدان آوردن توان و 
بضاعت دســتگاه ها، نهاد ها، مراکز فرهنگیـ  
اجتماعی دولتی و غیــر دولتی در جهت تقویت 

برنامه های مسجد 
7. شبکه ســازی فعالین فرهنگی محل در برابر 

جبهه معارض فرهنگی انقالب اسالمی
8. جهت دهــی کلی برنامه ها به ســمت ترویج 
اخــالق حســنه، الگــوی زندگی اســالمی  و 

ارزش های انقالبی 
9. اصل قــرار گرفتن فعالیت های قرآنی از قبیل 

حفظ، روان خوانی، تفسیر و قرائت
10. بهره برداری از فناوری های جدید ارتباطی در 

فعالیت های فرهنگی 

ه ( اعضای شورای فرهنگی مسجد
1- امام جماعت به عنوان رییس شورا

2- فرمانده پایگاه بســیج مسجد به عنوان دبیر 
شورا

3- مســئول فرهنگی هیات امنای مســجد به 
عنوان عضو

4- مســئول کانون فرهنگیـ  هنری مسجد به 
عنوان عضو

5- مسئول فرهنگی پایگاه بسیج به عنوان عضو
6- مسئول بسیج خواهران پایگاه مقاومت مسجد

7- یک نفــر از آقایان مجــرب در عرصه های 
فرهنگی به انتخاب امام جماعت

8- یک نفــر از بانوان مجــّرب در عرصه های 
فرهنگی به انتخاب امام جماعت 

تبصره 1: دعوت و حضور شخصیت های حقیقی 
و حقوقی اثرگــذار در عرصه فرهنگی محل، به 
اقتضای مباحث مطروحه در هر جلســه، از قبیل 
مدیران شــورایاری یا ســرای محله، خانه های 
فرهنگ، مدیران مــدارس و فرماندهان نیروی 
انتظامــی  به عنوان میهمان و بــدون حق رأی، 
می تواند موجبات ارتقای سطح کیفی تصمیمات 

شورا را فراهم نماید. 
تبصره 2: در مساجدی که سابقه تشکیل پایگاه 
بســیج یا کانون فرهنگی وجود ندارد، با نظر امام 

جماعت محترم، افرادی بــه صورت جایگزین 
موقت مســئولیت را بر عهده می گیرند و پس از 
تشکیل اولین جلسه شورا، تأسیس پایگاه بسیج 
به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار خواهد 
گرفت. دربارة فقــدان کانون فرهنگیـ  هنری، 
اقتضائات مسجد و تشخیص نیاز، تصمیم شورای 

فرهنگی مالک عمل خواهد بود. 
تبصره 3 : پس از تشــکیل شــورای فرهنگی 
مســجد، مســئول فرهنگی هیئت امناء که در 
شــورای فرهنگی نیز عضویت دارد، مسئولیت 
ایجاد هماهنگی و تبیین رویکردهای شــورای 
فرهنگی بــرای هیئت امناء را بــر عهده خواهد 

داشت.
تبصره 4: تشــکیل کمیته های موضوعی، مثل 
کمیته تبلیغــات و اطالع رســانی، کمیته طرح 
و برنامه و کمیته خانواده و بانوان، ذیل شــورای 
فرهنگی به اقتضای نیاز، می تواند در تســهیل و 

تسریع تحقق اهداف مدنظر مفید و مؤثر باشد. 

و ( اختیارات رئیس شورا 
   امام جماعت به عنوان رئیس شورای فرهنگی و 
مدیر مسجد، راهبری شورا را بر عهده دارد و پس از 
مراجعه به خرد جمعی و اخذ نظر مشورتی اعضای 

محترم، جمع بندی نهایی را انجام خواهد داد. 

ز ( وظایف دبیر شورا 
   تهیه و تنظیم صورت جلسات، ابالغ، پیگیری و 
نظارت بر تحقق مصوبات، همچنین تعیین زمان 
و چگونگی برگزاری جلسات و در نهایت تعیین و 
اطالع رسانی دستور جلسات از جمله وظایف دبیر 

شورا است. 

ج( فرهنگ سازی برای مشارکت عمومی 
1. فرهنگ ســازی و جلب اعتمــاد نمازگزاران و 
خّیرین برای بهره مندی از حمایت آنان در اجرای 
برنامه های فرهنگــی، در قالب خیرات، نذورات، 
هدایا به عنوان پاکیزه ترین منبع تأمین نیازهای 

خانة خدا و مردم
2. شناســایی و معرفی منابع مالــی حمایتی، با 
ســرفصل فرهنگی قابل اســتفاده و در اختیار 
دســتگاه ها و نهاد ها به هیئت امناء و مشارکت در 
اجرای برنامه های ایشان، با حفظ حریت مسجد و 

با هماهنگی هیئت امناء
ط( مصادیقــی از برنامه های قابل طرح در قالب 

شورای فرهنگی مسجد
1. گرامی داشــت و برگزاری ویژه  برنامه هایی به 

مناسبت های ملی، مذهبی و انقالبی

2. تعظیم شعائر اسالمی 
3. بزرگداشت باشــکوه هفته بسیج، هفته دفاع 

مقدس و دهه فجر انقالب اسالمی 
4. برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی

5. برپایی مراسم دعا، زیارت و کرسی های تالوت
6. برنامه های آموزشی، فراغتی و اردویی

7. تجلی ویژه دهه تکریم و غبارروبی مســاجد و 
روز جهانی مسجد

8. عیادت از بیماران محله
9. تجلیــل از نخبگان علمی، فرهنگی، هنری یا 

افراد موفق کارآفرین ساکن در سطح محله
10. شناســایی و قدردانــی از دانش آمــوزان و 

دانشجویان ممتاز
11. جلب مشــارکت مردم در عمــران مادی و 

معنوی خانة خدا 
12. شناســایی و معرفی شهدای شاخص محل 
و سرکشی به خانواده معظم شــهدا، جانبازان و 

ایثارگران همسایه مسجد
13. اجرای طرح جزءخوانی و ختم قرآن به نیابت 

از شهدا و امام راحل)ره(
14. سازماندهی مؤمنان برای شرکت در صفوف 

دشمن شکن نماز جمعه
15. فرهنگ ســازی در خصــوص ضــرورت و 

چگونگی امر به معروف و نهی از منکر
16. اجرای طرح خادم افتخاری مسجد با هدف باز 

نگه داشتن در مسجد و حفظ پاکیزگی خانة خدا
17. توجه به زوج های جوان همســایه مسجد از 
منظر احیای حقوق و تکالیف متقابل مســجد و 

خانواده ها در برابر یکدیگر
18. ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در مسجد 

به عموم خانواده ها
19. برگزاری مراسم، آئین ها و دوره های آموزشی 

ویژه بانوان
20. اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر محله 
با بهره مندی هنرمندانه از ابزار و روش های جذاب 
و تأثیرگذار، با اســتفاده از ظرفیت شورای امر به 

معروف و نهی از منکر مسجد
21. اجرای طرح های شناسایی هدفمند نیازمندان 
محله و کمک های مؤثــر و آبرومندانه به افراد و 

خانواده های نیازمند
22. هماهنگــی و هم افزایی الزم در برنامه های 
فرهنگــی، مانند طرح صالحین، زمزمه محبت و 

طرح لبیک 
در پایان امید می رود تالش مؤمنین برای افزایش 
رونق مساجد مورد رضای حضرت حق قرار گیرد. 

والسالم علی عباداهلل الصالحین
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نرمافزاریبرایائمهجماعات
نرمافزارمدیریتعلمیفرهنگیمسجد

 عیسی واحدی

تفسیر
 ارائه بیش از 1900 دقیقه سخنرانی 

در 25 جلسه شامل موضوعات: 
 روش تفسیر قرآن

 علوم قرآن
 روش بیان احکام
 شرح نهج البالغه

عقاید و ِفَرق
 ارائه بیش از 2100 دقیقه سخنرانی 

در 26 جلسه شامل موضوعات:
 عرفان های نوظهور

 خارج فقه والیت فقیه
 مهدویت
 بهاییت

 وهابیت

روان شناسی
 ارائه افزون بر 1800 دقیقه سخنرانی 

در 23 جلسه شامل موضوعات:
 روان شناسی روش جذب مخاطب

 روان شناسی خانواده
 روان شناسی ارتباطات

 شادابی و نشاط در زندگی

مدیریت
 ارائه بیش از 1300 دقیقه سخنرانی 

در 16 جلسه، شامل موضوعات:
 فقه مدیریت

 مدیریت فرهنگی

 فلسفه مدیریت اسالمی
 مدیریت منابع انسانی

دیدار با مراجع
 سخنرانی آیات عظام: 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی )حفظه اهلل(
 آیت اهلل سبحانی )حفظه اهلل(

 آیت اهلل نوری همدانی )حفظه اهلل(
 آیت اهلل علوی گرگانی )حفظه اهلل(

 آیت اهلل جوادی آملی )حفظه اهلل(
 آیت اهلل موسوی اردبیلی )حفظه اهلل(

 آیت اهلل یزدی )حفظه اهلل(
 آیت اهلل ممدوحی )حفظه اهلل(

 حجت االسالم والمســلمین ملکا 
)حفظه اهلل(

محتوا

مجموعه نرم افزارهای مدیریت علمیـ  فرهنگی مســجد، تولید مشترک دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور 
مساجد و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی است که با توجه به سفارش های مقام معظم رهبری )مّد ظلّه العالی( دربارة 
لزوم فراگیری مبانی علوم انسانی و پاسخ به شبهات و مسائل جدید، جهت آشنایی ائمه جماعات به علوم روز و آموزه های دینی 

و اجتماعی تهیه شده است. 
این نرم افزار دارای بیش از 1900 دقیقه ســخنرانی در قالب 25 جلسه، درباره موضوعاتی چون روش تفسیر قرآن، علوم قرآنی، 

روش بیان احکام و شرح نهج البالغه است.
همچنین افزون بر 1800 دقیقه ســخنرانی در قالب 26 جلسه با موضوعات عرفان های نوظهور، درس خارج فقه والیت فقیه، 
مباحثی دربارة مهدویت، بهاییت، وهابیت، به همراه 1300 دقیقه ســخنرانی در قالب 16 جلســه دربارة فقه مدیریت، مدیریت 
فرهنگی، فلسفه مدیریت اسالمی و مدیریت منابع انسانی، در این نرم افزار گنجانده شده است. از بخش های دیگر این نرم افزار 
می توان به دیدار با مراجع و ســخنرانی آیات عظام آیت اهلل صافی گلپایگانی، آیت اهلل سبحانی، آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل 
علوی گرگانی، آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل موســوی اردبیلی، آیت اهلل یزدی، آیت اهلل ممدوحی و حجت االسالم والمسلمین 

َملکا اشاره داشت.

شبستان
کونوا لنا زینا و التکونوا علینا شینا!

رهبر کبیر انقالب v فرمان تشکیل بسیج را در 5 
آذر 1358 صادر کردند. مقام معظم رهبری بسیج 
را یک معجزة الهــی می داند که از ابتکار های امام 
عظیم شأن v بوده اســت. گذشته از تأثیر های 
بســیج در عرصه های مختلف، آنچه باعث جذب 
دیگران به نظام اسالمی توسط بسیجیان می شود، 
اخالق و رفتار بسیجیان است. بسیج به معنای به 
دست گرفتن اسلحه و پوشیدن لباس فرم نیست. 
بسیج تفکری است برخاسته از دین و عقل و راهی 
است که جز با اخالص، تقوا و اخالق، قدم نهادن در 
آن ممکن نیست. رهبر فرزانة انقالب اسالمی برای 
افزایش توانایی بسیج الزاماتی را متذکر شده اند 
که توجه به آن برای تمام کســانی که خود را جزء 
این بدنه مقدس می دانند، ضروری است. رعایت 
الزامات اخالقی و رفتاری دو ضرورتی است که هر 

بسیجی باید آن را سرلوحه خود قرار دهد. 
»الزامات اخالقــی، یعنی مــا در درون خودمان 
اخالقیّات نیکوی اسالمی را پرورش بدهیم. از جملة 
این اخالقیات صبر اســت، از جملة این اخالقیات 
گذشت است، از جملة این اخالقیات حلم و ظرفیت 
داشتن و جنبه داشتن است، از جملة این اخالقیات 
تواضع است. این خصوصیات را در درون خودمان 
تقویت کنیم. الزامات رفتاری هم این است که همین 
خلقیات نیکو را در عمل با مردم، در عمل با محیط، 
در تعامل با جامعه و انســان ها به کار ببریم... رفتار 
یکایک عزیزان بسیجی، شما جوان ها، شما عناصر 
پاک، شما دل های پاکیزه و روشن، رفتار یکایک شما 
با آحاد مردمـ  که خیلی هایشان همانطور که گفتم به 
معنای واقعی کلمه بسیجی اندـ  باید جوری باشد 
که بگویند اینها پرورش یافتگان نظام اسالمی اند 
]تا[ مایه جلب محبت، مایه جلب احترام برای نظام 

اسالمی و برای جمهوری اسالمی ]شوید[«.1

پی نوشت
1. بیانــات مقــام معظــم رهبری در دیدار با پنجاه هزار فرمانده بســیج سراســر 

كشور؛ 1392/08/29. 
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ایمـــــــــــــــــان
عقـــــــــــــــــل
تقــــــــــــــــــوا
بصیــــــــــــرت
ـــــــار ایثـــــــــــ

بسیجــــــــــیآنگونهکهرهبــــــــــــردوستدارد
حمید شکاری

»مملکتی که بیســت میلیون جوان دارد، باید 
بیست میلیون ارتش داشته باشد«. جمله ای که 
در ابتدا کســی باور نمی کرد تبدیل به پیدایش 
بزرگ ترین نیــروی انســانی در عرصه های 
مختلف گردد. فرمانی کــه با نگاهی عمیق به 
وقایع خارجی و داخلی ایــران در 5 آذر 1358 از 
طرف رهبر کبیر انقالب صادر شــد و منجر به 
شــکل گیری معجزه  آسای بسیج شــد. البته 
بســیج با  حرکت های مردمــی قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی شکل گرفته بود. حرکت های 
سیل آســای مردمی با مدیرت نخبگان دینی و 
فرهنگی جامعه، نشــان دهنده اســتعداد مردم 
در شکل گیری منســجم و منظم بسیج بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی بود.
بعد از پیروزی انقالب اولین تأثیر بسیج را در جنگ 
تحمیلی می توان دید. زمانی که قدرت های شرق 
و غرب با پیشرفته ترین امکانات انسانی و نظامی 
علیه ایران وارد جنگ شــدند، نیروهای بسیج 
مردمی بودند که بیشترین تأثیر را در جلوگیری از 

ورود دشمن متجاوز بعثی به خاک کشور داشتند 
و مانع از تحقق اهداف آنها شدند. 

مقام معظــم رهبری بســیج را چنین تعریف 
می کنند: »بســیج عبارت است از مجموعه ای 
کــه در آن پاک ترین انســان ها، فداکارترین و 
آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی 
این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی 
رساندن این کشور جمع شده اند ... بسیج عبارت 
است از تشکیالتی که در آن افراد متفرق و تنها، به 
یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه 
آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مسائل کشور و به نیاز 
ملت، تبدیل می شوند. مجموعه ای که دشمن را 
بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می کند. 
در حقیقت همة انسان های مؤمن، آگاه، بصیر، 
عاشــق، متعهد و عالقه مند و آگاه به کار، در هر 
میدانی از میدان ها هســتند که برای ملت مفید 
است، جزء بسیج اند«. بنابراین بسیج به معنای 
عضویت یا فعالیت در پایگاه نظامی نیست؛ بلکه 
بســیج یک تفکر، منش و مرام دینی، انقالبی 

و عقالنی اســت که به دنبال هدفی مشخص 
و معّیــن در تکاپو و حرکت اســت و هیچ مانعی 

نمی تواند در مقابل این حرکت قرار گیرد. 
بســیج در طول انقالب اسالمی در عرصه های 
مختلفی وارد شــده اســت. »اولین عرصه ای 
که بســیج را به خود جذب کرد، عرصة دفاع از 
استقالل کشــور و از مرزهای کشور بود. بحث 
جان بود، بحث کنار گذاشــتن همة لذت های 
زندگی بــود؛ پیر و جوان هم نشــناخت؛ همه 
آمدنــد: زن ها آمدند، مردهــا آمدند، نوجوان ها 
آمدند، پیرهای سال خورده آمدند ]و[ وارد میدان 
شــدند و امتحان دادند... بعد از دوران جنگ هم 
در همة حوادث، بسیج جلودار بوده است، پیشرو 
بوده است، خط شکن بوده است. اگر بحث اقتدار 
سیاسی و ایســتادگی سیاسی مطرح بوده، این 
جریان عظیِم بسیج مردم در سرتاسر کشور این 
شعار را تثبیت کردند ]و[ به رخ دنیا کشیدند. اگر 
بحث فرهنگی بوده است، اگر بحث سازندگی 
بوده است، چقدر در سرتاسر این کشور کارهای 

عظیم به وسیلة نیروهای بسیجی انجام گرفت. 
حتی در میدان های علمــی، جوانان مؤمن که 
خصوصیتشان همین است که مؤمن اند، دنبال 
نام و نشــان نیســتند، از همة ظرفیت استفاده 

می کنند«.1 
بســیج و بســیجی از نگاه رهبر فرزانه انقالب 
اســالمی دارای ویژگی های منحصر به فرد و 
شاخصی اســت که به واسطة همین ویژگی ها 
توانسته در مقابل حجم وسیعی از فعالیت های 
خارجی و داخلی که علیه نظام اسالمی می شود، 

با صالبت ایستادگی کند. 
مقام معظم رهبــری در بیانات متعددی به این 
ویژگی ها اشاره کرده اند که برخی از آنها عبارتند 

از: 
 حکومت ایمان و عقل به جای 
احساسات و هوای نفس: »در 
انســان مؤمن هم احساسات 
وجــود دارد. مــا کــه بدون 
احساســات حرکت نمی کنیم. احساس داریم، 
احســاس عاطفی داریم، احساس خشم داریم؛ 
لیکن این احســاس با ایمان ما کنترل می شود. 
جوان بسیجی در برخورد با عنصر منافق، چون 
این منافق زن اســت و نامحرم است، حتی جان 
خود را از دست می دهد، برای اینکه به بدن این 
زن مشکوک دســت نزند. اینها وجود دارد. این 
جزء حوادثی اســت که مکرر اتفاق افتاده است. 
دقت نظر بسیجی در مچگیری از منافق، در موارد 
زیادی تحقق پیدا می کند. در بعضی از این موارد، 
طرف مثاًل زن است؛ این جوان بسیجی حاضر 
نیســت از حدود ایمانی تخطی کند. ببینید، این 
حضور ایمان را در این انســان بســیجی نشان 
می دهد؛ این خیلی مهم اســت. بله، یک جا به 
شهید شدن چهار تا بسیجی میانجامد؛ اما در نگاه 
کلی وقتــی نگاه می کنیم، ایــن خیلی معنای 
متعالی و مهمی را به ما منعکس می کند. بنابراین 
حرکت عمومی و تودهای و سازماندهیشــدة 
مردم، با هدایت ایمان، بــا دخالت ایمان پیش 

می رود. این از خصوصیات بسیج است«.2 

فعالیت تحت سازمان: »اواًل، 
این مجموعة عمومِی مردمی 
از اول دارای سازماندهی بود. 
خصوصیــت  یــک  ایــن 
منحصربهفرد است. این سازماندهی کمک کرد 
به اینکه این حرکت عظیم مردمی راه خودش را 

گم نکند. وقتی سازماندهی بود، یعنی هدایت در 
آن هســت، بصیرت در آن هســت، تمرکز در 
تصمیمگیری هســت، ارادة مردم هست؛ اما از 
تندروی، از زیادهروی، از کجروی، از خطاهای 

فاحش، جلوگیری می کند«.3 

 عدم وابستگی به مال و مقام 
دنیا: بســیجی به عنوان یک 
نیروی مخلص در عرصه های 
مختلف وارد می شود و هدف 
وی رشد جامعه در ابعاد مختلف 
علمی، فرهنگی، سیاسی و ... است. در این مسیر 
هیچ چشم داشتی به مال دنیا یا کسب مقام ندارد. 
دانشجویی که هدفش خدمت به جامعة اسالمی 
و رشــد علمی آن است، نه رســیدن به جایگاه 
مادی، یک بسیجی محسوب می شود. »بسیج 
نه به پول وابسته است، نه به عنوان و جاه و جالل 
وابسته اســت، نه به دستور از باال وابسته است. 
معیار بسیج، بصیرت است و ایمان. ایمان از دل او 
می جوشــد ]و[ او را به کار وادار می کند. بصیرت 
هم به او تفهیم می کند که چگونه حرکت کند، 
معیارها را چگونه تشخیص بدهد، راه را چگونه 

طی کند. این معنای بسیجی است«.4 

ایثار به جای اســتئثار: »یک 
مســئله هم در بسیج، مسئلة 
ایثار است. ایثار در لغت، نقطة 
مقابل اســتئثار است. استئثار 
یعنــی هرچه که وجود دارد، مــا برای خودمان 
بخواهیم. گاهی در بعضی از دعاهای ائمه از 
مستأثرین شکایت شده است. مستأثرین یعنی 
آن کســانی که هرچه هســت، برای خودشان 
می خواهند؛ دنبال منافع شخصی و دستاندازی به 
داشته های دیگرانند. ایثار، نقطة مقابل این است؛ 
یعنی از ســهم خود، از حق خــود برای دیگران 
گذشتکردن و به نفع دیگران از حق خود صرفنظر 
کردن. این خصوصیت در قله های بسیج وجود 
داشته است و من به شما جوان های عزیز عرض 
کنم ســعی کنید این خصوصیت را در خودتان 
تقویت کنید. ما افراد بشر، دائم در کنار لغزشگاه 
داریــم حرکت می کنیم. جاذبه هــا ما را به خود 
فرامی خوانــد. دنبال منافع شــخصی حرکت 
می کنیم. منافع شــخصی، ما را جذب می کند. 
گاهی به خاطر منافــع خودمان، حاضریم حق 
دیگران را هم پامال کنیم. باید مراقب خودمان 

باشیم. خودسازی بسیجی، یکی از خصوصیاتش 
همین است که بتواند این روحیه را در خود تقویت 
کند و پرورش دهد که ایثــار کند... آنجایی که 
میبینیم رسیدن به یک حق شخصی معنایش 
این است که از حقوق دیگران عبور کنیم، از قانون 
عبور کنیم، از انصاف عبور کنیم، اینجا مهار و زمام 
نفــس خود را به دســت بگیریــم؛ آنچه را که 
می توانیم به دست بیاوریم، به نفع دیگران از آن 

صرفنظر کنیم؛ این می شود ایثار«.5

بصیرت دینی: »البته یکی از 
مسائل مهم، مسئلة بصیرت 
است. من به شما عرض بکنم 
بصیرت در این دوران و در همة 
دوران ها به معنای این است که شما خط درگیری 
با دشــمن را تشــخیص دهید. کجا با دشمن 
درگیری است؟ بعضی ها نقطة درگیری را اشتباه 
می کنند. خمپاره و توپخانة خودشــان را آتش 
می کنند به سمت یک نقطه ای که آنجا دشمن 

نیست، آنجا دوست است«.6
ویژگی های ذکرشــده بخشی از ده ها ویژگی  
است که رهبر فرزانه در مورد بسیج و بسیجیان 
متذکر شده اســت. بالطبع کسی که خارج از 
این ویژ گی هــای اخالقی و رفتاری قدم نهد، 
نمی تواند یک بسیجی باشد. کسی که خارج از 
شئون اسالم رفتار کند، کسی که پیرو احساس 
باشد نه ایمان و تقوای الهی، کسی که خارج از 
سازمان حرکت کند، کسی که بصیرت نداشته 
باشد، کســی که اهل ایثار و فداکاری نباشد و 
کســی که دلش برای مردم و جامعه نسوزد، 
قطعًا یک بســیجی نیست. بسیج از آن جهت 
تقدس دارد و بســیجی بدان سبب مورد تأیید 
اســت که از حدود ذکرشده توسط رهبر معظم 
خارج نشده باشــد؛ بلکه در  تالش باشد نفس 
خود را تزکیه و بدن خود را نیرومند کند تا برای 
رســیدن به اهداف متعالی، راه برایش هموار 

شود.

پی نوشت
كشــور؛  بســیجیان  از  كثیــری  جمــع  دیــدار  در  رهبــری  بیانــات   .1

   .1388/09/04
2. بیانات رهبری در دیدار بســیجیان اســتان خراســان شــمالی؛ 24/ 

.1391 /07
3. همان.

4. بیانــات رهبــری در دیــدار جمــع كثیــری از بســیجیان كشــور؛ 04/ 
.1388/09

5. بیانات رهبری در دیدار بســیجیان اســتان خراســان شــمالی؛ 24/ 
.1391 /07

6. همان.
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آثــــــــارسیاسیواجتمـــــــاعی
جــــــریاناخبــــــــــاریگــــــری

سینا فیاض
اخباریگری جریانی برای بازگشــت به احادیث 
اهل بیــتt بود؛ اما شــباهت بســیاری با 
جریان های »ســلفی گری« و »ظاهرگرایی« 
در میان اهل ســنت داشــت. ایــن جریان در 
طول بیــش از دو قرن از حیات و ســلطه خود، 
تالش هــای فراوانی کــرد تا اخبــار و روایات 
حضرات معصومینt گردآوری شــوند و در 
مجموعه های حدیثی در اختیار همگان قرار گیرد. 
ازاین رو کتاب های ارزشمندی همچون »وافی« 
نوشته مال محسن فیض کاشانی، »بحاراالنوار« 
اثر عالمه محمدباقر مجلسی، »وسائل الشیعه« 
نوشته شــیخ حر عاملی و »تفسیر البرهان« اثر 

شیخ هاشم بحرانی پدید آمدند. 
اخباریان با نقد جریــان اجتهادگرایی، برخی از 
آســیب های اجتهاد را شناسایی کردند و زمینه 
توجه بیشــتر فقهــا و مجتهدان را بــه روایات 
معصومینt فراهم آوردند. البته باید دانست 
که عمــده این آثار مثبــت، نتیجه تالش های 
اخباریان معتدل بود؛ امــا تندروی ها و افراط در 
اخباریگری بســیاری از اخباریون و رفتارهای 
دور از منطــق آنها ضربه هــای محکمی را به 
جریان اجتهاد و عقالنیت شــیعه وارد کرد و از 
همین طریق آثار و نتایج تخریبی در عرصه های 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به بار آورد. چه بسا 
اگر این آثار و نتایج تخریبی که محصول تندروی 
و افراط گرایی اخباریون بود، در ترازوی عدالت و 
انصاف گذاشته شــود، بر خدمات آنها نسبت به 
احادیث بچربد. به همین علت متفکران بزرگی 
همچون شــهید مطهری1 و شهید صدر2 آن را 
انحراف در مذهب تشــّیع، مظهر کامل جمود و 

عامل دوران فترت می دانند. 
برخی از مهم ترین آثــار فرهنگی و اجتماعی و 

سیاسی اخباریون عبارت است از:
1. کوتاه کردن دســت جامعه شــیعی از قرآن 
کریم: اخباریان با اعتقاد به عدم حجیت ظواهر و 
اختصاص فهم قرآن به معصومانt، موجب 
شــدند قرآن از متن زندگی فرهنگی و دروس 
حوزوی و علمی حذف و به یک کاالی تشریفاتی 

برای تبّرک و کسب ثواب تبدیل شود.3

2. رواج برخی از اسرائیلیات به بهانه صحت همة 
احادیث نقل شــده از ائمهt: فرضیه تحریف 
قرآن کریم از این دســت است که موجب اتهام 

شیعه نزد ِفرق اسالمی شد.
3. توهین به علما و فقهای بزرگ شیعه.4

4. تکفیر برخی از رجال دینی و به آتش کشیدن 
خانه و کتابخانه آنها.5

5. تفرقه افکنی میان جامعه شیعی.
6. ممانعت از اجتهاد دینی و تضعیف دانش های 

فقه، اصول، کالم، فلسفه و تفسیر.
7. عدم موضع گیــری عالمانــه در مواجهه با 
مقتضیات زمان و اتخاذ راهبرد سکوت یا تحریم 

در مقابل هر امر نو و جدید.
8. گسترش تعصبات مذهبی و اختالف افکنی 

میان شیعه و سنی.
9. تقلیل مقام علما و فقها از والیت به محّدث.

به اعتقاد اخباریان تقســیم مــردم به مجتهد و 
مقلد صحیح نیست و تقلید از غیر معصوم جایز 
نیست؛ زیرا همگان چه عالم و چه عامی، نسبت 
به معصوم مســاوی اند و همــه مقلند. تنها کار 
عالم دینی نقل اخبار است. در نگرش اخباریان، 
رابطة عالم دین با مــردم، فقط رابطه محّدث و 
مســتمع و خارج از هرگونه اقتدار بود. عالم دین 
جز جمع آوری احادیث، شــأنی متفاوت از مردم 
نداشــت و در باقی امور، مثل سیاست با دیگران 
یکســان بود.6 به اعتقاد اخباریان، در جایی که 
حدیث یا روایتی از معصوم وجود ندارد، باید توقف 
کرد و عقل حق دخالت نــدارد. بنابراین در امور 
سیاسی و اجتماعی که دایره امور، متغیر و سّیال 
اســت، باید توقف کرد. به این ترتیب آنان زمینه 
بسط سکوالریســم را برای نادرشاه زند و سایر 

پادشاهان ایران فراهم کردند.

پی نوشت
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واکاویواقعـــــــــــه16آذردانشگاهتهــــــــران
علیرضا دهخوارقانی

همة ما بارها و بارهــا مطالبی را دربارة کودتای 
ســیاهی که در 28 مرداد 1332 رخ داد، شنیده و 
خوانده ایم. مستندها و تصاویر تاریخی بسیاری 
از آن روز در ذهن ما نقش بسته است؛ اما کمتر از 
فاجعه غمباری آگاهی یافته ایم که دقیقاً سه ماه 
و شــش روز بعد از 28 مرداد، روز سیاه دیگری را 
بر صفحات تاریخ ایران رقم زد. ریشه های واقعه 
شانزدهم آذر را می بایست از حدود یک ماه قبل 
جستجو کرد؛ یعنی 24 آبان سال 1332؛  روزی 
که اعالم شد قرار است ریچارد نیکسون، معاون 
وقت رئیس جمهور آمریکا، از طرف رئیس جمهور 
این کشور که در آن زمان ژنرال کهنه کار جنگ 
جهانی دوم، دوایت آیزنهاور بود، به ایران بیاید. 
در روزنامه ها و رادیو هم اعالم شــد که معاون 
رئیس جمهور ایاالت متحده در هجدهم آذرماه 
در تهران خواهد بود. نیکســون به ایران می آمد 
تا نتایج »پیروزی سیاســی امیدبخشی را که در 
ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای 
آزادی شده اســت«1 ببیند. این موضوع باعث 
خشم مردم شــده بود؛ گویی مردمان 61 سال 
قبل نیز هماننــد ما معنای پیروزی آمریکایی را 

می دانستند.
چند روز بعد و در سوم آذرماه همان 
سال، شوک جدیدی به مردم وارد 
شد؛ 14 دیپلمات انگلیسی به همراه 
دنیس رایت، ســفیر این کشور به 
تهران آمدند تا مقدمات بازگشایی 
سفارت انگلستان را فراهم آورند. 
ایــن خبر از رادیو اعالم نشــد؛ اما 
جراید معدودی که همچنان تحت 
کنترل شدید به فعالیت مطبوعاتی 
ادامه می دادند، این خبر را بین مردم 
منتشــر کردند. یازده روز بعد و به 
عبارتی در چهاردهم آذر، اعالمیه 
مشترک انگلستان و دولت کودتا 
مبنی بر تجدید مناسبات سیاسی 
دو کشــور انتشــار یافت و همان 
روز ارتشــبد زاهدی، کــه بعد از 
کودتای 28 مرداد نخست وزیری 
را بــه عهده گرفتــه بود، طی یک 
نطق پرطمطراق رادیویی، تجدید 
مناســبات ایران و انگلســتان را 
امری فوق العــاده ضروری و الزم 

دانســت. این دو اتفاق 
به همــراه اخباری که 
از محکمــه نظامــی 
تهران و محاکمه دکتر 
مصدق میــان مردم 
سینه به ســینه پخش 
می شــد، جــو حاکم 
بر پایتخت را بســیار 
متشــنج نمود. مرکز 
این التهابات دانشگاه 
تهران بود. اما انسجام 

این حرکت در اعالم نظر آیت اهلل کاشانی بود که 
تجدید رابطه ایران و انگلستان را ننگ تاریخی 
دانســته بود. او چنیــن روزی را روز عزای ملی 
خواند و با این حرکت، دانشــگاه از کنترل خارج 
شد. دانشجویان دانشــگاه تهران که به خوبی 
از تاریخ تلخ 150 ســاله روابط با انگلستان آگاه 
بودند، به ورود دیپلمات های انگلیسی و تجدید 

مناسبات اعتراض کردند. 
صبــح روز شــانزدهم آذر و هنــگام مراجعه 
دانشجویان به دانشــگاه، دانشجویان صحنة 
بسیار عجیبی را مشاهده کردند: دانشگاه تهران 
بسان یک پادگان نظامی، پر از نیروهای مسلح 
نظامی شده بود. فضا به شدت آبستن حوادث و 
درگیری بود. بعد از گذشــت چند ساعت و باال 
رفتن احتمال تنش میان دانشجویان و نیروهای 
نظامــی داخل دانشــگاه، بــرای جلوگیری از 
درگیری، چند دانشکده دانشگاه تعطیل و اندکی 
بعد اعالم شــد که کل دانشگاه به دستور رئیس 
دانشگاه تعطیل شده اســت. نیروهای نظامی 
رژیم که به شدت رفت وآمد دانشجویان را کنترل 
می کردند و عده ای را نیز دستگیر کرده بودند، با 
متفرق نشدن دانشجویان و تشکیل کالس های 
درسی، با حضور در یکی از کالس های دانشکده 
فنی2 و ضرب و جرح دانشــجویان و دستگیری 

عده ای از آنها، جرقه تنش را ایجاد کردند. 
دانشــکده فنی به محل اصلــی درگیری میان 
نیروهای نظامی رژیم و دانشجویان بدل می شود 
و در محاصره کامــل نظامیان قرار می گیرد. به 
یک باره فرمان آتش صادر شــد و دانشجویان 
معتــرض و غیرمعترض در صحــن طبقه اول 
دانشکده، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و عده  
بسیاری زخمی شدند و سه تن از دانشجویان به 

نام های احمد قندچی، مهدی شــریعت رضوی 
و مصطفی بزرگ نیا به شــهادت  رسیدند. عصر 
همــان روز رادیو ضمن اعالم خبر شــهادت 
دانشجویان، علت اصابت گلوله به ایشان و کشته 
شدن سه تن و زخمی شدن عده بسیاری از آنان 
را تمسخر نیروهای نظامی توسط دانشجویان 
و دفاع از خود در برابر حمله دانشــجویان عنوان 

کرد.
دو روز بعد و درحالی که دانشگاه تهران در بهت 
این اتفاق فرو رفته بود، ریچارد نیکسون دکترای 
افتخاری حقوق را از مسئولین دانشگاه دریافت 
کرد. دکتر علی شریعتی در نوشته ای تحت عنوان 
وصیتنامه، به بیان این واقعه پرداخته است. او در 
فرازی از نوشته خود، ضمن ابراز تألم بسیار زیاد از 
شهادت این دانشجویان، آنها را »قربانی به پای 
نیکسون« می نامد و اوج سرسپردگی طاغوت 
بــه آمریکا و غایت بی توجهی بــه مردم را بیان 
می کند. شــریعتی در فرازی دیگر از نوشته خود 
برای آنکه عمق فاجعه را به خواننده منتقل نماید، 
می نویسد: »اگر به لحاظ شرعی مجاز بود، خودم 

را وسط دانشگاه به آتش می کشیدم«.
واکاوی و شرح و بسط ابعاد، انگیزه ها و نتایج این 
واقعه در این مقال، مجالی بیش از این ندارد؛ اما 
علل ریخته شدن خون این سه دانشجوی شهید 
و ارائه آن به عنوان الگو به دانشجویان این مرز و 
بوم، جای پژوهشی در این خصوص را در میان 
پژوهش های تاریخ معاصر ایران ضروری جلوه 

می دهد. 

پی نوشت
1. نقل از: نطق آیزنهاور در كنگره آمریكا، بعد از كودتای 28 مرداد.

2. كالس مهندس شمس، استاد نقشه كشی.
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 آذر ماه ، سال روز تصویب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، ما را بر آن داشت 

در نشستی به گفت وگو با جناب حجت 
االسالم والمسمین مهاجرنیا در خصوص 

بررسی روزهای پرتنش تدوین قانون اساسی 
بنشینیم..

دکتر محسن مهاجرنیا که از سال 1359 در 
حوزه مشغول به تحصیل بوده اند و همزمان 

دروس دانشگاهی را در رشتة علوم سیاسی 
دنبال می کردند، رئیس انجمن های علمی 

حوزه علمیه و همچنین عضو شورای علمی 
گروه سیاست  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

اسالمی  هستند. تاکنون از ایشان بیش از پنج 
جلد کتاب و ده ها مقالة علمی انتشار یافته 

است.
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جــــــریانشناســی8
شبستان  گفتمان انقالب اسالمی

1. با توجه به تاریخ کشــور ایــران که تا قبل 
از پیروزی انقالب اســالمی، تحت حکومت 
شاهنشاهی قرار داشته است، عالوه بر توضیح 
جایگاه قانون اساســی در نظام های مختلف، 
مختصری دربارة تاریخچه شکل گیری قانون 
اساســی و همچنین چگونگــی آن توضیح 

بفرمایید.
قانون اساســی یکی از موضوعاتی اســت که 
در دنیــای مدرن مطرح شــده و محصول قرن 
هجدهم اســت؛ اما قانون اساسی در دنیای غیر 
مدرن نیزـ  همچون یونان باســتانـ  به نوعی 
مطرح شده است و حتی در اسالم  نیز زمانی که 
پیامبر وارد مدینه می شوند، »نظام نامه مدینه« 

را تدوین می کنند.
اما در ایران چیزی تحت عنوان قانون اساســی 
وجود نداشــته و امور مردم بیشتر به متون دینی 
ارجاع داده می شد. اولین باری که در کنار متون 
دینی، قانون اساســی مطرح می شــود، دوره 
مشــروطه اســت. در این دوره که دورة گذار از 
سنت به مدرنیته بود، ایران تحت تأثیر غرب قرار 
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داشت؛ لذا نخستین شــعار مشروطه، قانونمند 
شدن و تحدید سلطنت بود.

در این دوره دغدغة مردمی و حقوق شهروندی 
وجود ندارد و تنها مالک مشروطیت، جلوگیری 
از اســتبداد شاه بود؛ لذا رویکرد آن زمان در قبال 
حکومت بود، نه ملت. پــس از مدت ها تالش 
و درگیری، سرانجام در ســال 1285 موفق به 
تصویب قانون توسط مظفرالدین شاه شدند. بعد 
از گذشت یک سال، خأل و کمبودهای این قانون 
توســط متّمم های اضافه شده برطرف شد. این 
قانون اساسی به امضای محمدعلی شاه قاجار 
رسید و تا ســال 1357 برای ادارة کشور ایران 

رسمیت داشت.
قوانین اساســی قوانیني است که شامل اصول 
و مقررات نظــام حکومتي، چگونگي حکومت 
و حــدود و اختیارات آن، آییــن زندگی، کنش 
و واکنش ها بــرای مدیریت زندگــی و تدبیر 
حیات جمعی در زمینه های مختلف سیاســی، 

اجتماعی، فرهنگی و ... می شود.

قانون اساســی در دنیای مدرن به دلیل اینکه 
تمام میثاق های اجتماعی در آن جمع شده و به 
میثاق ملی بین دولت و ملت تبدیل شــده، جزء 
ضروریات است؛ به طوری که عالوه بر مباحث 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، حتی دین رسمی 

کشور نیز در این قانون ثبت می شود.
در صدر مشــروطیت به رغم محــدود کردن 
قدرت شاه، در مســئلة »قانون خواهی« کمی 
تردید وجود داشــت؛ به طوری که شیخ فضل 
اهلل نوری که از پیشــگامان مشروطیت است، 
بــا قانون خواهی مخالفت صریح نشــان داد و 
دین خواهی را مهم ترین خواســتة مشروطیت 

دانست. 
اما در زمان شکل  گیری انقالب اسالمی و قبل از 
آن، شخصیت های موّسس نظام برای تشکیل 
حکومت بعد از پهلوی بر فرض پیروزی انقالب 
اسالمی، »پیش نویس قانون اساسی« را تدوین 
کردند که نشــان از اهمیت قانون اساســی در 
تمامی حکومت ها و همچنین اهتمام مؤسسان 

نظام جمهوری اسالمی به قانون مندی دارد.
تدوین پیش نویس قانون اساسی نظام جمهوری 
اسالمی حدود چهار ماه قبل از پیروزی انقالب 
توسط جمعی از حقوق دان ها مانند مرحوم دکتر 
حبیبــی و مجتهدینی چون آیت اهلل بهشــی و 

شهید مطهری صورت گرفت. 

2. بــا توجه به توضیحی کــه دربارة ماهیت 
قانون اساسی فرمودید، ضرورت وجود قانون 
اساسی در دنیای مدرن برای حکومت های 

مختلف را اختصاراً بیان فرمایید.
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای مدرنیته، 
ضابطه مندی و قانون مندی کشورها است؛ به  
طوری که سیستم حکومت و شهریاری بدون 

وجود قانون کارآمد نیستند. 
این قانون را »اساسی« می گویند؛ زیرا با قوانین 
عــادی و مدنی تفاوت دارد و بیشــتر بر کلیات 
چگونگی اداره کشور و زندگی اجتماعی تأکید 
می کند که شــامل تمامــی رویکردهای ادارة 

جامعه است.
در زمان انقالب، ایران از حکومتی استبدادی به 
حکومت مردم ساالری دینی رو به گذار بود و این 
گذار ضرورت نوشــتن قانونی اساسی بر مبنای 

دین و دموکراسی را دوچندان کرد.
  

3. آیــا در تدوین قانون اساســی اختالفات 
فکری وجود داشته است؟ مهم ترین مبحث 
اختالفی چه موضوعی بود و آیا مردم از روند 
تدوین قانون اساسی و وجود اختالفات مطلع 

می شدند یا خیر؟
در تدویــن پیش نویس قانون اساســی یکی از 
نکات بســیار مهم، حضور همه جانبــة افراد با 
ســلیقه های متفاوت بود که حتــی افرادی با 
گرایش های کمونیستی و لیبرال نیز در آن وجود 
داشتند و در فضای باز و آزاد اظهارنظر می کردند. 
این تنوع فکری و مشــارکت همه جانبة افراد 

نشان از پویایی انقالب اسالمی بود.
در بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان اول، 
بر سر تک تک مواد آن مباحث بسیار پیچیده ای 
از سوی متفکرینی که در مجلس خبرگان حضور 
داشــتند، مطرح و تمامی مواد قانون اساسی با 

وسواس زیاد به صورت جّدی بررسی شد. 
بحث اســالمّیت نظام با محوریت والیت فقیه 
و اختیاراتش مهم ترین موضوع اختالفی بود و 
مخالفان جدی داشــت؛ زیرا برای اولین بار در 
طول1400 ســال، یک نظام سیاسی بر مبنای 
والیت فقیه تأســیس می شــد. عالوه بر این 

بســیاری از افراد هیچ اطالع و دانشی در مورد 
آن نداشتند. با این حال خوشبختانه اکثر اعضای 
اولین مجلس خبرگان رهبری متن اولیه قانون 

اساسی را به تصویب  رساندند.
متن قانون اساســی که امروز در اختیار ما قرار 
دارد، از محتــوای غنی، دقیق، وثیق و محکمی 
برخوردار اســت. بیشــتر افراد حاضر در اولین 
مجلس خبرگان به رغم عــدم تجربة قبلی در 
قانون نویســی، توانســتند قانونی به تصویب 
برســانند که منحصر به فرد است. چنین کاری 

جای قدردانی فراوان دارد.
با قطعیت می توان گفت قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران نه تنها تمامــی مزایای قوانین 
اساسی موجود در جهان را دارد، بلکه مضاف بر 
آن رویکرد اســالمی دارد که کاماًل نو و بدون 
سابقه اســت؛ به طوری که بین قوانین مدرن و 
اســالمی هیچ تعارضی وجود ندارد و به ندرت 
قانونی می توان یافت که اختالف اندکی در این 

دو رویکرد داشته باشد.
تطبیــق قوانین مــدرن با قوانین اســالمی با 
محوریت والیت مطلقه فقیه، با وجود تعارضات 
بسیار زیاد آنها، کاری بسیار مشکل و بزرگی بود 
که مجلس آن زمان با جّدیت و دقت عالی آن را 

به انجام رساند.
اما در خصوصو اطالع رســانی به مــردم باید 
تصریح شــود که روند تدوین قانون اساسی و 
تشــکیل مجلس خبرگان توســط رسانه ها به 
طور کامل منعکس می شد و پیش نویس قانون 
اساسی در دسترس مردم بود و حتی اختالفات 
جــدی در مجلس نیز به طــور کامل منعکس 
می شد. از طرف دیگر فضای جامعه تحت تأثیر 
انقالب اســالمی، بسیار پرشور بود و با توجه به 
فضای باز آن زمان، این انعکاس بسیار طبیعی 
بود. ضمــن اینکه بعدها متن کامل آن مجلس 
برای اطالع رســانی به عموم در اختیار رسانه ها 

قرار گرفت.
در آن روزهــا یک هــم آورد فکری بین احزاب 
مختلف شــکل گرفته بود کــه مهم ترین این 
جریانات، ســه جریــان »انقالبــی، لیبرالی و 
مارکسیستیـ  سوسیالیستی« بود. تنوع جریانات 
فکری، اختالف ماهــوی با جریان اصول گرا و 
اصالح طلب امروز داشت. جریان های آن زمان 
اساساً به دو گروه موافق »اسالمی شدن نظام« 
و مخالف آن تقســیم می شدند. لذا عمدة بحث 
در تدوین قانون اساسی مبحث اسالمی شدن 

نظام با محوریت والیت فقیه بود. 
اصول اولیه قانون اساســی، مبانی اصلی نظام 
اســت که پنج اصل اول دربارة »توحید، عدل، 
نبوت، معاد و امامت« بــه اضافه اصل کرامت 
انسانی است که به طور طبیعی بیشترین حجم 

اختالف در این نقطه شکل  گرفت.
دنیای مدرن امروز، امانیســم و انســان محور 
است. اگر در این زمان مؤسسان نظام جمهوری 
اسالمی فقط پنج اصل دین را مبنای اصلی نظام 
سیاسی ایران قرار می دادند، با اتهام بازگشت به 
»حکومت افراطی دینی قرون وسطی« روبه رو 
می شدند. حکومتی الهی به ارزش های انسانی 
بی توجه نیســت؛ اما دنیای مدرن، پس از قرون 
وســطی حکومتی دنیایی، بدون توجه به خدا را 

تعریف و دنبال می کند.
در انقالب اســالمی ایران، قانون اساســی ای 
تدوین شد که مؤسســان آن نه تنها پنج اصل 
دین را مبنای شــکل گیری آن نظام قرار دادند، 
بلکه در کنــار آن، اصلی به نام اصل »کرامت و 
ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او 
در برابر خداوند« را ارائه کردند. یعنی هم رویکرد 
خدامحــوری و دین محوری را مبنای این نظام 
قرار دادند و هم رویکرد انســان محوری را؛ لذا 
مهم تریــن نوآوری قانون اساســی جمهوری 
اســالمی، »جمع بین توحید و اصول انسانی« 

است.

4. آیا قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
اصالح پذیر است؟ دربارة چگونگی این روند 

توضیح بفرمایید.
یکــی از مباحث مهم در مورد قانون اساســی، 
اصالح پذیر بودن آن اســت. در گذشته قانون 
اساســی ایران غیر قابل اصالح بود؛ اما قانون 
اساســی جمهوری اســالمی، چون برآمده از 
قوانین عرفــی، وضعی و توافقــات مجموعة 
انســان ها اســت، نمی تواند ثابت و غیر قابل 
اصالح باشــد. ازاین رو اصل 14 قانون اساسی 
مربــوط به همیــن موضوع، یعنــی اصالح و 
بازنگری آن است و چنانچه امروز نظام تصمیم 
بگیرد که قانون اساسی را اصالح کند، شیوة آن 

بیان شده است. 
معمواًل در هر حکومتــی چهار چیز مورد توجه 
است: اول چگونگی شکل گیری و مشروعیت 
نظام است که ارتباط مستقیم با مردم و ملت دارد. 
دوم چگونگی عملکرد و ادارة حکومت اســت. 
ســوم نحوة توزیع قدرت و چهــارم نحوة مهار 

قدرت است.
چهارمین مورد اشــاره به این نکته دارد که اگر 
روزی صاحبان قدرت طغیان کردند یا ناکارآمد 
شــدند، چگونه می توان آن را مهار و در نتیجه 
اصــالح کــرد؟ راهکارهای متعــدد قانونی و 
فراقانونِی غیر منضبِط در قانون اساســی ایران 
دیده شــده است که در صورت ناکارآمدی نظام 
اســالمی، با به کار بردن آنهــا می توان نظام را 

اصالح کرد.
 سیســتم های نظارتی که در قانون اساســی 
وجود دارد نیز کاماًل منحصر به فرد اســت. هر 
سیستمی برای کارآیی مثبت و کارآمد نیازمند 
سیســتم نظارتی فعال و بیدار است. در بیشتر 
حکومت های دنیا سیستم های نظارتی جداگانه 
برای قانون اساسی مانند دادگاه قانون اساسی، 
دیوان عدالت اداری، دیوان محاســبات اداری 
و افکار عمومی تعریف شــده اســت. در قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران، عالوه بر 
تمامی مکانیزم های نظارتِی عموم حکومت ها، 
در باالترین مقام، یعنــی »ولی فقیه« ناظر بر 
تمامی قوای سه گانه و نهادهای اجرایی کشور 
اســت و مهم تر از آن، نظــارت بر عملکرد ولی 
فقیه اســت که توسط مجلس خبرگان صورت 

می پذیرد.

5. بــه اختصار بفرمایید جایــگاه رفراندوم و 
همه پرسی در قانون اساسی چیست؟

نظام مردم ساالری برای شکل گیری به رأی و 
آراء مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نیاز 
دارد. طبیعتاً قانون اساسی آن نیز برای تصویب 
باید به رأی و همه پرسی مردم واگذار  شود. بیش 
از 98 درصد شــرکت کنندگان در همه پرســی 
ســال 58 به قانون اساسی جمهوری اسالمی 
رأی موافق دادند که امری منحصر به فرد است. 
پس از آن قانون اساســی به تصویب رسید؛ به 
طوری که به اذعان همه یک اجماع ملی شکل 

گرفت.
در پایان باید تأکید شود که قانون اساسی ایران 
فقط برای ادارة وضع موجود نیست؛ مانند قوانین 
اساسی کشورهای غربی؛ بلکه از وضع موجود 
به سمت وضع مطلوب و نهایتاً به سمت سعادت 
اخروی هدایت می کند. اهداف تمام نظام های 
دنیا تأمین عدالت، امنیت، برابری، رفاه و آزادی 
اســت؛ درحالی که این موارد ابزار و میان برهای 
قانون اساســی ایران اســت برای رسیدن به 

سعادت و کمال اخروی و لقاء اهلل.

یکــی از مباحــث مهــم در مــورد قانــون اساســی، اصاح پذیــر بــودن آن 
اســت. در گذشــته قانــون اساســی ایــران غیــر قابــل اصــاح بــود؛ امــا 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی، چــون برآمــده از قوانیــن عرفــی، 
ــت و  ــد ثاب ــت، نمی توان ــان ها اس ــة انس ــات مجموع ــی و توافق وضع

غیــر قابــل اصــاح باشــد.

 اگـر روزی صاحبـان قـدرت طغیـان کردنـد یـا ناکارآمد شـدند، چگونـه می تـوان آن را مهار 
و در نتیجـه اصـاح کـرد؟ راهکارهـای متعـدد قانونـی و فراقانونـِی غیـر منضِبـط در قانـون 
اساسـی ایـران دیـده شـده اسـت کـه در صـورت ناکارآمـدی نظام اسـامی، با بـه کار بردن 

آنهـا می تـوان نظـام را اصـاح کـرد.

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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انگارهها؛راهــــــــــــــــــــــــــنمایزنـــــــــــــــــــــــــدگی
علیرضا بشیری

در داســتان های اساطیری که سینه به سینه در 
طول تاریخ میان نسل های مختلف نقل شده و 
اینک به ما رسیده،  معروف است که عمر عقاب 
هفتاد سال است و وقتی به چهل سال می رسد، 
چنگال هایش بلنــد و نوک تیزش، ُکند، بلند و 
خمیده می شــود. بال های عقاب کهن سال بر 
اثر ضخامت پر، به سینه اش می چسبند و پرواز 
برایش دشوار می شود؛ به طوری که توان شکار 
برایش باقی نمی ماند. عقاب است و دو راهی: 
بمیرد یا دوباره متولد شود. تصمیم عاقالنه ای 
می گیرد. به قلــه ای بلند می رود و نوک خود را 
آن قدر بر صخره می کوبد تا کنده شود. سپس 
منتظــر می ماند تا نوک جدیــد بروید. با نوک 
جدید، تک تک چنگال هایش را از جای می کند 
تا چنگال نو درآید و ســپس شــروع به کندن 
پرهای کهنه می کنــد. این روند دردناک 150 
روز طول می کشــد؛ ولی پس از پنج ماه، عقاب 
تازه ای متولد می شــود که می تواند سی سال 

دیگر زندگی کند. 
صحت و ســقم این داستان مد نظر این نوشتار 
نیست و قریب به اتفاق داستان های اساطیری 
نیز بدین جهت نقل شــده اند که انسان ها آنها را 
در زندگی خود شبیه سازی کنند و به کار گیرند. 
مشــابه این داســتان نیز با شدت و ضعف های 
مختلف بــرای همة ما اتفاق افتــاده یا خواهد 
افتــاد. هریک از ما بارها و بارها بین دوراهی گیر 
کرده ایم و زندگی برایمان دشوار شده است. همه 
دوست داریم که در این دوراهی، راه تولد دوباره 
را در پیش بگیریم؛ اما برای تغییر باید درد کشید؛ 
دردی که هرکســی یارای تحملــش را ندارد؛ 

هرچند به ارزش دوباره زیستن می ارزد. 
تفــاوت تصمیم های مــا در زندگی روزمره به 
دلیل تفاوت رویکردها و نگاه های ما به مسائل 
اســت و اینکــه از چه منابع و شــیوه تفکری 
در زندگــی روزمــره خود اســتفاده می کنیم. 

چارچوب هــای ذهنی ما برگرفتــه از تمدن، 
فرهنگ و معلومات ما اســت که در اصطالح 
علم از آن به الگوواره یاد می شــود که اسامی 
دیگری همچون پارادایم، سرمشق و انگاره نیز 
دارد. الگــوواره، پارادایم یا انگاره، یک الگوی 
مســلط و چارچوب فکری و فرهنگی است که 
مجموعــه ای از الگوها و نظریه ها را برای یک 
گروه، یک جامعه یا یک علم شکل داده اند. هر 
گــروه یا جامعه، »واقعیات« پیرامون خود را در 
چارچــوب الگوواره  و انگاره ای که به آن عادت 

کرده، تحلیل و توصیف می کند.1
انگاره، تجلی الیه ای از حقیقت هســتی است. 
هر سرمشــق یا انــگاره محــدوده ای از عالم 
هســتی و قواعد آن را بر روی ما می گشــاید و 
پیش فرض ها، باورها و برداشت های ما نسبت 
به موضوعات را تعیین می کند و مجموعه ای از 
قواعد است که محدوده ای را مشخص کرده و 
به ما نشــان می دهد که برای موفقیت در داخل 
این محدوده چگونه باید رفتار کنیم. مردم زمانی 
به پارادایم ها و انگاره هــا مراجعه می کنند که 
نیازمند الگویی برای حل مسائل باشند و پارادایم 
چگونگی حل مسائل را به افراد برخوردار از آن 
ارائه می دهد؛ هرچند نتیجة عمل به یک انگاره 
در یک موقعیت خاص نسبت به انگاره ای دیگر 

به طور کلی متفاوت است.
انگاره ها دسته بندی مختلفی دارند. سرمشق ها 
می توانند به الگوواره های مسلط و غیر مسلط 
در جامعه یا یک رشــته علمی تقســیم شوند. 
مثاًل در علم هندســه خط کوتاه ترین فاصله 
مســتقیم میان دو نقطه است. اگر کسی خط 
را فاصله میان دو نقطه و نه کوتاه ترین فاصله 
تعریف کند و آن را نه به صورت مستقیم، بلکه 
به صــورت منحنی بکشــد، در حقیقت یک 
پارادایم جدیــد ایجاد نموده که پارادایمی غیر 
مســلط در هندسه به شمار می رود. رویکردها 

همچنیــن می توانند خوشــبینانه، بدبینانه یا 
صرفًا توصیفی باشند. 

تامس کوون کــه در این عرصه تا حدود زیادی 
نظریات متقن و مدونــی را مطرح کرده، معتقد 
اســت انگاره، اصطالح جامعی اســت که همة 
مقبوالت کارگزاران یک رشــته علمی یا یک 
فرهنگ را در بر می گیــرد و چارچوبی را فراهم 
می سازد که دانشمندان یا مردمان، مبادی آداب 
آن فرهنــگ را برای حل مســائل علمی در آن 
محدوده اســتدالل کنند. مثاًل اینکه در انجام 
یک ایده همه گیر اجتماعی غلط، بگویند خواهی 
نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و دیگران نیز 

با شنیدن این قاعده درون فرهنگی قانع شوند! 
انگاره ها تا مدت های مدید تغییر نمی کنند و افراد 
در چارچوب مفهومی آن ســرگرم کار خویش 
هســتند. اما دیر یا زود و به مرور زمان، بحرانی 
پیش می آید که انگاره ها را درهم می شــکند و 
دگرگونی فرهنگی بــه وجود می آید که پس از 
مدتی، انگاره جدیدی به وجود می آورد و دوره ای 
جدید از یک فرهنگ آغاز می شود. مانند اینکه 
روزگاری در حجــاز بت ها بودند که فرمانروایی 
می کردند و افرادـ  چه به واســطه ترس از هتک 
دیگران و چه به واســطه اعتقاد راســخ اما غلط 
خودـ  بت ها را می پرســتیدند؛ اما دست روزگار 
و به عبارت بهتر، خواســت کردگار بر این واقع 
شــد که پیامبر ختمی مرتبتs طومار انگاره 
بت پرستی را به هم بریزد و انگاره ای نو برپا نماید. 
تغییر در انگاره به صورت تدریجی رخ می دهد و 
به یک باره نیست. در ظهور اسالم و کنار گذاشته 
شــدن بت پرســتی نیز این موضوع به صورت 

بسیار واضحی قابل مشاهده است.
انگاره ها به جهات مختلف می توانند کنار گذاشته 
شــوند؛ اما از آنجا که جامعه بسیار سخت آن را 
کنار می گــذارد، این فرآیند زمان زیادی خواهد 
برد. تغییر انگاره ها شامل مراحل مختلفی است تا 

یک انگاره جدید بتواند جایگزین انگاره دیگری 
بشــود. این مراحل به طور خالصه شامل شش 
مرحله اســت. مرحلة اول ظاهر شدن نشانه و 
عالئمی است که خبر از ناکارآمدی و عدم کفایت 
پارادایم حاضر در عرصه علم یا اجتماع می دهد. 
در این مرحله همة افراد این نشــانه ها را درک 
نمی کنند؛ خواه ظاهری باشند و خواه پنهانی. با 
این حال، سیر افول یک انگاره یا الگوواره شروع 

شده است. 
مرحلة دوم ایجاد گفتمان در خصوص ناکارآمدی 
انگاره حاضر در عرصه اجتماع است؛ ولی عمومًا 
در این مرحله تغییــر انگاره روی نمی دهد؛ زیرا 
همچنان این نشانه های بی کفایتی با بی اعتنایی 
انســان ها، آن هم به دلیل قدرت توجیه، روبه رو 
می گردد. در مرحلة سوم، این مشکالت به جهت 
آثــار مخربی که دارند، پذیرفته می شــوند؛ اما 
نخبگان جامعه سعی می کنند با اصالح انگاره و 
با کمترین هزینه، مشکالت به وجودآمده را از سر 
راه بردارند و جامعه را به روال عادی بازگردانند. 
در مرحلة چهــارم که با ناکارآمدی اصالحیه ها 
هم زمان اســت، جامعه به طور عمومی از انگاره 
موجــود ناراضــی و به طور منطقــی با بحران 
روبه رو می شــود؛ البته بحرانــی که در جهت 
ترمیم و جایگزینی انگاره ای است که نتوانسته 
انتظارات موجود را برآورده کند. در مرحلة پنجم 
که نتیجة مرحلة چهارم است، نخبگان به دنبال 
راه حل های جدید و انگاره های جایگزین هستند 
تا بتوانند به نوبه خود بر مشکالت به وجودآمده و 
بحران موجود فائق آینــد. در مرحلة آخر انگاره 
و الگوواره جدید با پذیــرش عموم جامعه، پا به 
عرصه گذارده و همگی با خشنودی آن را جزئی 

از دستورالعمل ذهن و عمل خود قرار می دهند.

پی نوشت
 "The Nature of a Paradigm" ،1. بــه نقــل از: مــارگارت مســترمن

دانشگاه كمبریج، 1970.

انـگاره، تجلـی الیـه ای از حقیقـت هسـتی اسـت. هر سرمشـق 
یـا انـگاره محـدوده ای از عالـم هسـتی و قواعـد آن را بـر روی مـا 
می گشـاید و پیش فرض هـا، باورهـا و برداشـت های مـا نسـبت 
بـه موضوعـات را تعییـن می کنـد و مجموعـه ای از قواعـد اسـت 
کـه محـدوده ای را مشـخص کـرده و بـه مـا نشـان می دهـد کـه 
بـرای موفقیـت در داخـل ایـن محدوده چگونه بایـد رفتار کنیم.  نقشیبرآب

دانیال نعیمی

در ســاحل شــمالی خلیج فارس، ایــران دارای 
بیشــترین و طوالنی ترین مرز بوده و مالکیت سه 
جزیره  تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی بنا بر اسناد 
تاریخی و جغرافیایی، از آِن ایران است. با این حال، 
طی سال های گذشته این مالکیت مورد شک واقع 
شده اســت. امارات متحده عربی ادعای مالکیت 
صد در صدی بر این جزایــر را بارها اعالم کرده و 
کشورهای عربی هم از این ادعا حمایت کرده  اند. 
قبــل از ورود به بحث اثبات حق مالکیت ایران بر 
جزایر سه گانه، ذکر نکته ای جالب به نظر می رسد. 
واژه  تمب یا تنب، فارسی دری یا تنگستانی )پارسی 
جنوبی( است که معانی تپه، پشته و تل را برای آن 
ذکر کرده اند. این واژه در لغت عرب وجود نداشته 
و صددرصد فارسی دری و ایرانی است و از پیش از 

دوران هخامنشی تاکنون وجود داشته است.
اثبات مالکیت ایران بر جرایر ســه گانه بر اساس 

شواهد تاریخی و قواعد حقوق بین الملل
الف( شواهد تاریخی

جزایر ابوموســی و تنب از روزگاران بســیار دور 
جــزء قلمرو ایران بوده  و در قرن 18 و 19میالدی، 
به طور مستقیم تحت صالحیت والیت لنگه اداره 
می شدند که این ایالت خود بخشی اداری از استان 
فارس بوده است. شــواهد حاکمیت ایران بر این 
جزایر در اسناد رسمی، اسناد تاریخی، کتابچه های 
راهنمای دریانوردان ، ســالنامه ها ، شــرح وقایع 
روزانه، نقشــه های سیاســی و کارتوگرافیک ، 
گزارش های اداری و یادداشت های رسمی وزارت 
خارجه  انگلیس و اداره  امور هندوستان در بریتانیا 
در خــالل قرون 17 و 18م و بیشــتر قرن 19 به 
دفعات زیادی ذکر شــده است. در نقشه  تهیه شده 
توســط دفتر امور جنگ در سال 1887، این جزایر 
به رنگ قلمرو اصلی ایران مشخص گردیده و در 
نقشه  لرد کروزن از ایران مورخ 1892 و نقشه  اداره  
مساحی هندوســتان مورخ 1897 و کتابچه های 
راهنمای دریانوردی در خلیج فارس چاپ 1864 
و گزارش های اداری دولت انگلستان در سال های 
76ـ  1875 به  عنوان قلمرو ایران درج شده اند. پس  
از جدایی بحرین از ایران و اِعمال حاکمیت دوبارة 
ایران بر این جزایر، چند کشور عربی از جمله لیبی، 
عراق و یمن، در دســامبر 1971 میالدی از ایران 
به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند که 
شورای امنیت با بررسی پرونده، به نفع ایران آن را 
برای همیشه مختومه اعالم کرد. شایان ذکر است 
که در زمان انعقاد تفاهم نامه میان ایران و شــیخ 
شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام 
امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند 
ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. 

امارات متحده ی عربی پس از بازگشــت جزایر به 
ایران به عنوان یک کشور موجودیت یافت.

ب( قواعد حقوق بین الملل
بنا  بر ماده سوم کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 
1982 م، حداکثر عرض دریای سرزمینی 12 مایل 
دریایی )22/5 کیلومتر( محاســبه شده است. سه 
کنوانسیون دیگر سازمان ملل مصوب سال های 
1958 و 1960 در ژنو و 1982 در جامائیکا، عرض 
دریای ســرزمینی را حداقل 3 و حداکثر 12 مایل 
دریایی ذکر می کنند. با توجه به این قانون، تمامی 
آب های بین جزایر قشــم، الرک، هرمز، هنگام 
و الوان با بدنه کشــور یکی شــده و جزء آب های 
داخلی محســوب می شــوند که این موضوع در 
اســناد سازمان ملل ضبط شده است. بنابراین اگر 
از آخریــن حد جزر از جزیره قشــم عرض دریای 
ســرزمینی را تا 12 مایــل )22/5 کیلومتر( ادامه 
دهیــم و از طرف تنب بزرگ هم به طرف قشــم 
12 مایل ادامه دهیم، مشخص می شود که فاصلة 
این دو جزیره کمتر از 24 مایل )یعنی 12×2 مایل( 
است. همین امر در مورد تنب کوچک و ابوموسی 
نیز صادق اســت. از طرف دیگر فاصله شارجه تا 
ابوموسی 64 کیلومتر، یعنی بیش از دو برابر عرض 
دریای ســرزمینی بوده که بیش از 24 مایل است. 
در صورتی که در کنوانسیون حقوق دریاها، منطقه 
دریای ســرزمینی و منطقه نظارت روی هم رفته 
می توانند 24 مایل دریایی )44/5 کیلومتر( باشد. 
بنابرایــن بین این دو جزیــره آب آزاد وجود دارد و 
کشتی ها حق عبور بی ضرر را دارند. در صورتی که 
اگر فاصله میان جزیره ساحلی و خط مبدأ دو برابر 
عرض دریای سرزمینی ادعایی یا کمتر از آن باشد، 

آب آزاد وجود نخواهد داشت.
این شواهد تاریخی و حقوقی، مستنداتی بر بی پایه 
و اساس بودن ادعای کشور امارات هستند. دلیل 
پافشــاری امارات و دیگر کشور های عربی بر این 
ادعای بی ســند، چیزی جز اهمیت این جزایر در 
دفــاع از امنیت ملی ایران و حفاظت از تنگة هرمز 
نیســت. اِشراف این ســه جزیره بر منطقة خلیج 
 فــارس از دیگر دالیل اهمیت آنها اســت که به 
صورت طبیعی، بســیاری از قدرت های جهانی 
اختصاص این امتیازات بــه میهن عزیزمان را بر 

نمی تابند.
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قانـــــــــــــــــــــــــــوناحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامبه
ونقشنهــــــــــــــــــــــــــادهایدینی

هانیه علی اصغری
یکــی از شــاخص های ســالمت فرهنگی هر 

جامعه ای، اهمیت افــراد آن جامعه به جایگاه قانون در 
زندگی فردی و اجتماعی شــان است. هر قدر قانون گرایی و 

احترام به هنجارهای برآمده از حقوق رواج بیشتری در جامعه داشته 
باشــد، افراد و نهادهای آن جامعه با مشکالت فرهنگی کمتری مواجه 

خواهند شــد و بحران های اجتماعی را با صرف هزینه کمتری پشــت سر 
خواهند گذاشــت. پر بی راه نیست اگر حل و فصل مشکالتی را که هنوز در 
جامعه رخ نداده و قانون گذار پیشاپیش وقوع آنها را با تمسک به مواد قانونی 
چاره اندیشی کرده است، در شمار اصلی ترین کارکردهای قانون به حساب 

بیاوریم.
از دی ماه 1285 هجری شمســی که نخســتین قانون اساسی در کشور 
ما تدوین شــد و به تصویب رســید، تا به امروز که بیش از صد ســال از آن 
تاریخ می گذرد، این نکته از دید بسیاری از کارشناسان پنهان نمانده که حل 
مشــکالت در فرآیند قانون مندسازی جامعه، نه تنها در گرو تدوین قوانین 
درست است، بلکه مهم تر از آن، به فراهم ساختن فضای مناسب اجتماعی 
برای اجرای قوانین نیز وابســته است. بخش معتنابهی از این فضاسازی به 
عهده نهادهای دولتی و حکومتی است که در هر دوره با توجه به سرمایه های 
انســانی و مالی، کوشش هایی توسط دولت در جهت توسعة سازوکارهای 

اجتماعی برای تسهیل رعایت قانون، صورت گرفته و می گیرد. 
اما بخشی از فضاســازی برای فرآیند قانون مندسازی جامعه به نهادهای 
مدنــی بازمی گردد و مهم ترین و اصلی ترین نهادهای مدنی در کشــور ما 
نهادهای دینی اســت که خصوصیتی منحصر به فــرد در تأکید بر قانون 
و قانون گرایی دارند. از گذشــته های نسبتاً دور، نهادهایی مانند روحانیت، 
مساجد و حتی برخی از گروه هایی که با بهانه های دینی گرد هم می آمدند، 
یکی از اصلی ترین دغدغه هایشــان یادگیری و ترویج احکام شرعی بوده 
اســت. ازاین رو توجه به نوعی قانون که همان احکام شرعی باشد و التزام 
عملی به رعایت آن در زندگی، همواره مورد عنایت دینداران بوده است که 

قریب به اتفاق جمعیت کشور ما را تشکیل می داده اند. 
هنوز هم منبری هایی که می خواهند بر اســاس آداب و اخالقی که از قدما 
آموخته اند منبر بروند، حتماً در آغاز منبر چند مســئله از رساله های عملیه 
را می گویند و بعد به ســراغ موضوعی می روند که برای ســخنرانی در نظر 

گرفته اند. این ســنت از همان توجه ویــژه ایرانیان به 
بیان و ترویج و رعایت احکام شــرعی به جا مانده است. در 
خانواده های مذهبی هم یاد دادن احکام شــرعی به کودکان و 
نوجوانان همیشه معمول بوده است. کودکی که عقل رس می شد، 
به او احکام تخلی و طهارت و نماز را به اختصار می آموختند. وقتی بزرگ تر 
می شــد و به دوره نوجوانی و بلوغ پای می گذاشــت نیز یک نفر مسئولیت 
آموزش احکام غسل و جنابت را عهده دار می شد و اگر این نوجوان خانم بود، 
یکی از خانم هــا، مثاًل مادر یا مادربزرگ یا خواهر بزرگ تر، وظیفه آموزش 

احکام بانوان را به او می پذیرفت.
در عیــن حال، قانون گریزی نیز به نحو نهادینه در بین قشــر مذهبی گاه 
وجود داشته است. این مســئله بیشتر در تعارض قوانین مدنی و حکومتی 
در دوره قبل از انقالب با احکام شــرعی رخ می نمود. از آنجا که متشرعین، 
دولت برآمده از نظام شاهنشاهی را مشروع نمی دانستند و آن را به رسمیت 
نمی شــناختند، در برخی از موارد، خود را در قبــال رعایت برخی از قوانین 
حکومتی شرعاً مســئول نمی دانســتند. این موضوع به ویژه در روزهای 
انقالب، در قالب اعتراض های مدنی به نظام شاهنشاهی جلوه گر شد و چه 
بسا برخی از این اعتراض ها، مانند اعتصاب های اصناف و کارمندان، جهت 

وقوع و پیروزی انقالب ضروری بود. 
پس از انقالب، گمان بسیاری این بود که با توجه به اسالمی  شدن حکومت 
و برآمــدن دولت از اراده ملتی دیندار و مســلمان، رعایت قوانین، ضمانتی 
دوچندان  یابد و عالوه بر الزامات حقوقی نهادهای قانون گذاری و قضایی، 
الزامات شرعی نیز بدان افزوده خواهد شد. با وجود این، با مرور ایام و مشکالتی 
که در این مســیر وجود داشت، مشخص شد که فرآیند رعایت قانون صرفًا 
وابسته به الزامات حقوقی و شرعی نیست؛ بلکه بیشتر نیازمند فرهنگ سازی 
است و برای ساختن فرهنگ نیز هر نهادی که نفوذ و گسترش بیشتری در 
فرهنگ عامه دارد، الجرم تأثیر بیشتری هم خواهد داشت. ازاین رو تالش و 

اقدام چنین نهادهایی بیش از سایر نهادها ثمر خواهد داشت.
در این میان، نهاد مساجد که مهم ترین و مؤثرترین نهاد دینی است، می تواند 
نقشــی را در زمینه برساختن زیرساخت های فرهنگی برای رعایت قانون 
ایفا کند که شــاید از هیچ نهاد دیگری ســاخته نباشد. تنوع سنی، صنفی، 
جنسیتی، فکری و طبقاتی نمازگزاران در یک مسجد که حول محور دیانت 

گرد یکدیگر آمده اند، سرعت و تأثیر انتشار و ترویج پیام های فرهنگی را چند 
برابر می کند. از ســوی دیگر، نهادینه شدن عمل بر طبق شریعت و احکام 
شرعی، پیشینه پرباری را در اختیار امامان جماعت و سخنرانان مساجد قرار 
می دهد تا با تمســک به غنای آن، مردم را در جهت التزام و توجه به رعایت 

قوانین ترغیب کنند. 
اما نکته ای که نباید از نظر دور داشــت این است که الصاق رعایت قانون به 
رعایت احکام شــرعی یگانه راه ممکن برای ترغیب مردم به قانون مندی 
نیست. این راه در موارد بسیاری موفق بوده و توانسته مشکالت بسیاری را 
که نتیجه قانون گریزی بوده اســت، مرتفع سازد. در عین حال، در مواردی 
نیز ممکن اســت موجب تضعیف یا خدای ناکرده تخفیف احکام شــرعی 
شــود. چه بسا منشــأ عدم رعایت قوانین در موارد زیادی، مسائل روانی یا 
سهل انگاری های غیر مرتبط با مسائل اجتماعی و دینی باشد که می توان 
با تمسک به راه حل هایی از همین نوع، این معضل را برطرف کرد تا نیازمند 

استفاده از حرمت و وجوب شرعی برای رعایت قوانین نباشیم.
یکی از راه حل های مؤثر در این جهت اســتفاده از مباحث اخالق اسالمی 
معطوف به ســیره رســول خدا و ائمه طاهرین )سالم اهلل علیهم اجمعین( 
است. این راه حل شاید کم اثرتر از راه حل قبل نباشد؛ چراکه وقتی ما رعایت 
قوانین را مندرج در عناوین واجب و حرام می کنیم، ذهن عوام آنها را حاصل 
اســتنباط مجتهد می داند. درصورتی که وقتی از سیره ائمه روایتی را نقل 
می کنیم، مســتقیماً حکمی اخالقی را که رعایت یک قانون خاص در ذیل 
آن می گنجد، به نحو دینی و اخالقی نهادینه ســاخته ایم. در اینجا ما حکم 
وجوب و حرمت بار نکرده ایم؛ اما با بیان یک حکایت اخالقی از سیره ائمه، 
رعایت قانون را در حکم متابعــت اخالقی عملی از روش و زندگی امامان 

شیعه آورده ایم.   
        اســتفاده از این روش، از یک ســو موجب خواهد شد تا با استفاده از منابع 
حدیثی در هر ســخنرانی اخالق عملی را با استناد به سیره پیامبر و ائمه، به 
مردم بیاموزانیم و از سوی دیگر، قانون مندی و احترام به هنجارهای برآمده 
از نهادهای حقوقی، به نحوی غیرالزام آور با اخالق اسالمی و نه با فقه، گره 
خواهند خورد. در بلندمدت نیز جوانانی که در چنین روشی احترام به قانون 
را آموخته اند، توأمان تلقی شان از پیامبر و ائمه طاهرین تلقی ای عقالنی و 

اخالقی و به دور از افراط و تفریط خواهد بود. 

وقتــی از ســیره ائمــه روایتــی را نقــل می کنیــم، مســتقیمًا 
حکمــی اخاقــی را کــه رعایــت یــک قانــون خــاص در ذیــل آن 
می گنجــد، بــه نحــو دینــی و اخاقــی نهادینــه ســاخته ایم. در 
اینجــا مــا حکــم وجــوب و حرمــت بــار نکرده ایــم؛ امــا بــا بیــان 
ــون را در  ــت قان ــه، رعای ــیره ائم ــی از س ــت اخاق ــک حکای ی
حکــم متابعــت اخاقــی عملــی از روش و زندگــی امامــان شــیعه 

آورده ایــم.  

شبستان
شبستان  فرهنگ و جامعه  فرهنگ و جامعه

ــــــگیهای رنــــــ
سیــــاهوسفیــــد

علی صادقی سرشت

تلویزیون های رنگی، سیاه و ســفیدند. سیاهند به سبب تاریکی هایی که 
می توانند در اندیشــه و روان کودکان و نوجوانان به جا بگذارند و ســفیدند 
به علت روشنایی هایی که به اندیشه و روان آنها هدیه می دهند. البته سیاه 
و ســفید بودن این رنگی جذاب، تحت تأثیر سیاه و سفید بودن اندیشه های 

سازندگان برنامه های آن است.
شناســایی ارتباط بین تلویزیــون و کودک در صورتی ممکن اســت که 
ویژگی های تلویزیون و کودک را شناســایی کنیــم. در بیان ویژگی های 
متمایزکننــده تلویزیون می توان به این موارد اشــاره کرد: جذابیت، جلب 
توجه ذهن و چشم و گوش مخاطب، راحتی در استفاده از آن در مکا ن های 
مختلف، ارائه برنامه هــای متنوع بدون نیاز به بیرون رفتن بیننده از خانه و 

تهیة بلیط، مواجه کردن بیننده با مکان ها و موقعیت های مورد دلخواه.
از ســویی وجود سه ویژگی در کودک کافی است که جذب این جعبه جادو 
شود. حس کنجکاوی او برای شناسایی محرک های جدید، عالقه ذاتی و 
بســیار زیاد به دیدن امور جذاب و دیدنی به همراه عالقه فراوان به تفریح و 
سرگرمی، سه ویژگی ای  هستند که چشم، گوش و ذهن کودک را به دنیای 

المپ تصویر می چسباند.

 رقیب جدی
کودک تا شــانزده ســالگی همان قــدر از وقت خود را به معلم و مدرســه 
اختصاص می دهد که صرف تماشای بازیگران جاندار و بی جان و مجریان 
تلویزیون می کند.1 بنابراین در مورد برخی کودکان، تلویزیون رقیبی جدی 
معلم و مدرســه اســت که اگر برنامه های آن مورد نظارت والدین نباشد، 

بدآموزی هایی را به وجود می آورد. 
گفتار، رفتار و حتی خواســته های کودکان تحت تأثیر تلویزیون جهت پیدا 

ماهنـــامه
آمــوزشی
فرهنـــگی
ترویـــجی
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ــت  ــات فراغ ــد اوق ــه می توانن ــت آنک ــتند، باب ــون هس ــون ممن ــن از تلویزی والدی
کودکانشــان را بــا کمتریــن هزینــه پــر کننــد، تفریحــی نشــاط انگیز بــرای آنهــا بــه 
ارمغــان آورنــد، محیطــی را فراهــم  آورنــد کــه کــودکان آداب زندگــی اجتماعــی را 
ــا مشــاغل مختلــف و مســیر  ــد، ب ــد، نقش هــای جنســیتی را آمــوزش ببینن بیاموزن
انتخــاب  شــغلی آشــنا شــوند، نقش هــای افــراد خانــواده را بازشناســند و معلومــات 

ــد. ــا دهن عمومــی آنهــا را ارتق

می کند. در این میان نحــوة یادگیری کودکاِن 
کوچک تر از این ابزار رسانه ای، از نوع »اتفاقی« 
می باشــد؛ یعنی تماشــای تلویزیون با هدف 
ســرگرمی صورت می گیرد و بیننده بدون آنکه 
در پی کسب معلومات باشد، مطالب یا اطالعاتی 
را خودبه خود می آمــوزد. ازاین رو والدین باید در 
انتخاب برنامه های تلویزیونی برای تماشــای 
کودک، از همان کودکی حساسیت داشته باشند. 

 تست هوش با تلویزیون
یادگیری اتفاقی کودکان از تلویزیون به دو عامل 
بســتگی دارد: هوش و نیازهای آنها در لحظه 
تماشــای تلویزیون. مثاًل کودکی که گرســنه 
است یا کودکی که کمبود محبت دارد، به موارد 
خاصی از برنامه تلویزیونی توجه نشان می دهد 
و برداشــت هایی از آنها را می آموزد. ولی با این 
حال، بیشتر یادگیری اتفاقی تحت تأثیر هوش 
کودکان است و یکی از راه های سنجش میزان 
هوش آنها، همین مسئله است. کودکان باهوش 
از تلویزیون بیشــتر یاد می گیرند. با پرسیدن از 
کــودکان دربارة آنچه از تلویزیــون دیده  و یاد 
گرفته اند، می توانید با میزان کلی هوش آنها در به 
خاطرسپاری و توجه به جنبه های مختلف برنامه 
پخش شده، آشنا شــوید. بدون آنکه کودکتان 
بویی ببردـ  تا مبادا از جهت روحی آسیب ببینندـ  
می توانید آنها را در این زمینه با هم مقایسه کنید 

تا از میزان هوش آنها بیشتر مطلع شوید. 

 آنچه باید ممنونش بود!
والدین از تلویزیون ممنون هســتند، بابت آنکه 
می توانند اوقات فراغت کودکانشان را با کمترین 
هزینه پر کنند، تفریحی نشاط انگیز برای آنها به 
ارمغان آورند، محیطی را فراهم  آورند که کودکان 
آداب زندگی اجتماعــی را بیاموزند، نقش های 
جنسیتی را آموزش ببینند، با مشاغل مختلف و 
مسیر انتخاب  شغلی آشنا شوند، نقش های افراد 
خانواده را بازشناسند و معلومات عمومی آنها را 

ارتقا دهند.

  آنچه باید مراقبش بود!
والدین باید مراقــب تأثیرات مخرب تلویزیون 

باشند؛ مواردی از قبیل:
ـ ورود زودهنگام و بدون کنترل کودک به دنیای 
بزرگ ســاالن با دیدن فیلم هایی که مناســب 
سنش نمی باشند. این موضوع در برخی کودکان 

بلوغ زودرس را سبب می شود.

ـ اشــتباهات، شکست ها و ســرخوردگی های 
نقش هــای بزرگ ســال در برخــی فیلم ها و 
هم ذات پنداری ناهشیار برخی کودکان با دیدن 
این فیلم ها، ســبب می شــود کودک معنایی 
ســطحی و اشتباه از بزرگ سالی در اندیشه خود 
جای دهد و از سویی نیز موجب می شود برخی از 

آنها تمایلی به بزرگ شدن پیدا نکنند. 
ـ محروم ماندن کودکان و نوجوانان از شــادابی 
فیزیکــی، فعالیت هــای ورزشــی و فرصت 
کنجــکاوی در دنیای واقعی بــا عادت کردن 
به تماشــای افراطــی تلویزیــون. اضافه وزن 
و بی نظمی در اســتراحت و خــواب، برخی از 

زیان های این محرومیت است.
ـ گرفتار شدن احساس، اندیشه و رفتار کودک و 
نوجوان در چنگال سرمایه دارانی که با تبلیغات پر 
آب و رنگ خود، نقطه های تاریک زیاده طلبی، 
عدم رضایت به داشــته ها و احساس نیاز کاذب 
را در کودک و نوجــوان به جای می گذارند. گاه 
می شــود که کودکان بعــد از خرید یک جنس 
تبلیغ شده و مشاهده عدم مطابقت آن با آنچه در 

تلویزیون دیده اند، دچار تعارض می شوند.
ـ دیــدن الگوهای پرخاشــگری در تلویزیون، 
نه تنهــا در روان کودک و نوجــوان به صورت 
ناهشیار، یادگیری الگویی از آنچه دیده اند را به 
دنبال دارد، بلکه موجب برانگیختگی آنها برای 
ابراز خشــونت نیز می شود و به صورت ناهشیار 
دنیــا را به گونــه ای افراطــی خطرناک درک 
می کنند و در برخی کودکان سبب می شود که از 
برقراری تعامل سازنده و راحت با دیگران سرباز 
زنند. همچنین دیدن فیلم های خشــن، ترس 
و اضطــراب را در کــودک افزایش می دهد. در 
مواردی نیز خواب های پریشان و کابوس های 
شــبانه کــودکان و نوجوانان به ســبب دیدن 
برنامه های خشــن و نامناسب در طول روز و به 

خصوص شب هنگام می باشد.
ـ کم شدن مشــارکت در بازی های گروهی در 
کودکان و نوجوانانی که جزء تماشاگران افراطی 

تلویزیون هستند.

 باشید و نباشید
ـ جزء والدینی باشــید که هر روز زمانی را برای 
بودن در کنار کودکان خود اختصاص می دهند 
و از ایــن فرصت برای ارضای نیازهای عاطفی،  
شــناختی و احساســی فرزندان  خود استفاده 
می کنند و این وظیفه مهم را به دوش تلویزیون 

نمی اندازند! 

ـ جزو والدینی نباشــید که وقتــی می خواهند 
کودکانشــان را از سر خود باز کنند، سریع دکمه 
تلویزیون را فشار می دهند. این گونه برخورد به 
مرور منجر به اعتیاد کودکان به تلویزیون خواهد 

شد.
ـ جزء والدینی باشــید کــه تلویزیون را به یک 
آموزشــگاه تبدیل کرده اند. آنها بعد از تماشای 
یک کارتون یا فیلم، از کودک خود می پرسند: از 
این تماشا چه نکته های مثبتی آموخته ای؟ آنها به 
اندازه چهار پنج دقیقه )فراخور حوصله کودک و 
نوجوان( با فرزند خود دربارة نکته های قابل تأمل 
برنامه تلویزیونی صحبت می کنند تا ضمن آنکه 
از این فرصت بــرای انتقال ارزش های مد نظر 
خود به کودک و نوجوان اســتفاده کنند، به آنها 
این روحیــه را منتقل کنند که باید به دنیا، حتی 
برنامه های غیرواقعی آن به دیدة پندآموزی نگاه 
شود. انجام این تکلیف برای کودکان شش سال 
به باال مناسب است. البته آمادگی روانی و ذهنی 
برخــی کودکان، انجام این کار را در چهار یا پنج  

سالگی هم ممکن می سازد.
ـ جزء والدینی نباشــید که انتخاب گر نیستند. 
مراجعه هدفمند به برنامه های تلویزیونی برای 
کســب اطالعات مفید و سرگرمی های سالم، 
باید یکی از برنامه هایی باشــد که والدین آن را 
دنبال می کنند. بنابراین جزء والدینی باشید که 
قبل از آنکه فرزندشــان جزء تماشــاگران یک 
برنامه قرار بگیرند، خود به تماشــای آن برنامه 
می نشــینند تا در صورت مناســب بودن، اجازه 
دیدن آن برنامه را بدهنــد. اگر نمی توانید جزء 
این دسته باشــید، از همان ابتدا با تغییر ساعت 
تماشای تلویزیون، جلوی تماشای برنامه های 

مضر توسط فرزندتان را بگیرید.
ـ جــزء والدینی باشــید که به کــودکان اجازه 
نمی دهند جلوی تلویزیون غذا بخورند. رفت  وآمد 
صحنه های مختلــف در قاب تلویزیون، تمرکز 
کودک را در خوردن به هم می زند و فرصت لذت 
بردن روانی و آرامش روحی هنگام تغذیه را از او 

می گیرد.
ـ جزء والدینی باشید که بیش از یک تا یک و نیم 
ســاعت به کودکان زیر شش سال و بیش از دو 
ساعت به کودکان بین هفت تا دوازده سال، اجازه 

دیدن تلویزیون را نمی دهند. 
پی نوشت

كــودكان مــا، ترجمــه محمــود  1. ویلبــر شــرام، تلویزیــون در زندگــی 
حقیقت، ص117.

تعظیمشعائـــــریا...
علی سعیدی

دو سه روز قبل از روز عاشورا ماشین های حمل ماسه و خاک وارد حرم مطهر 
سید الشهدا و قمر بنی هاشمt شدند و سطح این دو حرم را با خاک و ماسه 
پوشاندند. ابتدا فکر می کردم برای جلوگیری از آسیب  دیدن جمعیتی است 
که روز عاشورا هروله کنان وارد حرم خواهند شد؛ ولی بعد متوجه شدم برای 
جلوگیری از نجس شــدن حرم به واسطه خونی که از سر و روی قمه زن ها 
به زمین می ریزد و جمــع آوری راحت تر آن، این کار را انجام داده اند. عصر 
عاشورا وقتی برای زیارت به حرم رفتم، با دیوارها و درهایی روبه رو شدم که 
به خون قمه زن ها آغشــته بود و روی درها و دیوارها آثار کف دست خونی 

مشاهده می شد. 
در پیدایش مراسم قمه زنی احتماالت مختلفی وجود دارد که از حوصله این 
نوشــتار خارج است. سخن بر سر بازتاب این نوع عزاداری است. طرفداران 

قمه زنی این گونه استدالل می کنند که انعکاس این کار چندان مهم نیست؛ 
زیرا چه بسا دیگر اعمال عبادی نیز بازتاب منفی در بین سایر ملت ها داشته 
باشــد و حتی پیامبران استهزاء می شــده اند. پس نباید به سخن دیگران 
توجهی کرد. ضمن آنکه برخی از مراجع آن را حرام ندانســته و بعضی آن را 

تأیید کرده اند. 
اما اینکه ممکن است بعضی از اعمال عبادی نیز دستخوش تمسخر سایرین 
قرار گیرد، باید گفت که دربارة آن اعمال آیه یا روایت وارد شده، ولی دربارة 
قمه هیچ روایتی وارد نشده است. بله، چنانچه به اصل عزاداری خدشه وارد 
کنند، باید در مقابل آنان ایستادگی کرد؛ چه اینکه دربارة آن روایت وارد شده 
و سیره ائمه)علیهم السالم( نیز بر آن تأکید می کند. اما نوع و شیوة عزاداری را 
زمان و عرف تعیین می کند؛ چنان که در زمان قاجار رسومی مانند زخم زنی، 

شبستان  گفتمان انقالب اسالمی

ماهنـــامه
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ســنگ زنی، قفل آجین و شــمع آجین کردن بدن وجود داشت که اکنون 
منســوخ شده اســت. عزاداران برای قفل آجین کردن، بدن خود را سوراخ 
می کردند و به آن قفل می زدند که عملی بسیار دردناک بوده و گاه به عفونت 
و بیماری فرد منجر می شــد. هیچ یک از این کارها اکنون انجام نمی شود و 
مردم امروزه حتی نامی از آن نشنیده و فقط در صفحات اینترنتی تصاویر آن 

را می بینند. اصل عزاداری برجا است، ولی شیوة آن تغییر کرده است. 
دربارة اســتهزا پیامبران نیز باید گفت که آنان به خاطر عقاید و اعمالشــان 
مسخره می شدند، نه به خاطر کارهای خودساخته. موضع گیری مراجع تقلید 
در این باره یکســان نبوده است. اگر برخی از آنان این کار را تأیید کرده ، در 
مقابــل، بعضی با آن مخالفت کرده  و فتوا به حرمت آن داده اند. برای نمونه 
میرزا عبداهلل افندیـ  از علمای شــیعه و معاصر شــاه سلطان حسینـ  در 
بخشــی از کتاب »تحفه فیروزیه« خود به این مخالفت ها اشاره می کند. 
مطابق روایت جاســم حسن شبر در »ارشاد الخطیب«، داستان از این قرار 
است که مقدس اردبیلی چندی از حرکات ناشایستی که بعضی مردم در امر 
عزاداری امام حسینq مرتکب می شــده اند، رنجیده خاطر شده و با این 
 tاستدالل که این اعمال جزء رسوم اقامة عزا نیست و در سیرة اهل بیت
نیز وجود ندارنــد، آنان را از این کار نهی می کند. لکن مردم به منع او وقعی 
ننهاده، بر شدت و گسترة عمل خود افزودند؛ تا آنجا که وی آزرده شده، حتی 
در مقام اعتراض، ترک آن دیار )اردبیل( کرده و به یکی از قریه های اطراف 

می رود تا صدای عزاداری مردم به آن شیوه را نشنود.1 
از جمله برخوردهای اولیه حکومتی با این نوع عزاداری در دوران قاجار و به 
فرمان امیرکبیر و با فتوای امام جمعه تهران بود.2 عالمه سید محسن امین در 
کتاب »التنزیه االعمال تشبیه« با استدالل و برهان ثابت می کند انجام این 
عمل هیچ ثوابی ندارد و از نظر شــرع مقدس حرام است. با انتشار این کتاب 
موجی از مخالفت با سید محسن امین در جامعه برخاست. تحریم قمه زنی 
و برخی دیگر از شکل های عزاداری، به مخالفت میرزای نائینی v یکی از 
دو مرجع بزرگ وقت منجر شد؛ اما مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرجع 
بزرگ شیعیان در آن زمان، از سید محسن امین حمایت کرد. وی چنین فتوا 
داد: »اّن استعمال الّسیوف و السالسل و الطبول و االبواق و ما یجری الیوم 

أمثاله فی مواکب العزاء بیوم عاشورا انّما هو ُمحرم و هو غیر شرعی«.3 
پس از پیروزی انقالب اسالمی امام خمینی v با افراطی گری در عزاداریـ  

به ویژه اَشکالی از آن که باعث وهن اسالم و تشیع می شد 
ـ به شــدت مخالف کرد و در این راه اشخاص برجسته و 
بزرگی مانند ســید محمد باقر صدر و شهید مطهری با 
ایشان هم قدم شدند. مقام معظم رهبری نیز در سال های 
اخیر با این عمل به شــدت برخورد کرده  و حکم و فتوا به 
حرمت قمه زدن داده اند. ایشــان می فرماید:  »من در دو 
سه ســال قبل از این، راجع به قمه زدن مطلبی را گفتم 
و مــردم عزیز ما، آن مطلــب را با همة وجود پذیرفتند و 
عمل کردند. اخیراً مطلبی را کسی به من گفت که خیلی 
برایــم جالب و عجیب بود. برای شــما هم آن مطلب را 
نقل می کنم. کسی که با مسائل کشور شوروی سابق و 
این بخشی که شیعه نشین است ]جمهوری آذربایجان[ 
آشنا بود، می گفت: آن زمان که کمونیست ها بر منطقة 
آذربایجان شوروی سابق مسلط شدند، همة آثار اسالمی 
را از آنجا محو کردند؛ مثاًل مساجد را به انبار تبدیل کردند، 
سالن های دینی و حســینیه ها را به چیزهای دیگری تبدیل کردند و هیچ 
نشانه ای از اسالم و دین و تشیع باقی نگذاشتند. فقط یک چیز را اجازه دادند 
و آن، قمه زدن بود! دستورالعمل رؤسای کمونیستی به زیردستان خودشان 
این بود که مســلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگزار کنند، 
قرآن بخوانند، عزاداری کنند. هیچ کار دینی نباید بکنند؛ اما اجازه دارند قمه 
بزنند! چرا؟ چون قمه زدن برای آنها یک وســیله تبلیغ بر ضد دین و بر ضد 
تشیع بود. بنابراین گاهی دشمن از بعضی چیزها، این گونه علیه دین استفاده 

می کند. هرجا خرافات به میان آید، دین خالص بدنام خواهد شد«.4 
با فرض قبول اینکه این عمل یک نوع آیین ســنتی در برخی از اقوام برای 
عزاداری بوده اســت، با توجه به اینکه در حال حاضر تبلیغات غرب به دنبال 
نشان دادن چهره ای متوحش از اسالم و به طور خاص تشّیع است، چرا باید 
 »Shia Muslim دست به چنین عملی زد؟ چرا زمانی که »مسلمان شیعه
در جســتجوگر گوگل نوشته می شود، اولین و بیشترین تصاویر، مربوط به 
قمه زنی شیعیان در کشور های مختلف و حتی قمه زدن کودکان خردسال 
 »Sunni Muslim به دســت والدینشان است و زمانی که »مسلمان سنی
در همین سایت نوشته شود، تصاویر نماز جماعت و ... به نمایش درمی آید؟ 
این رسانه های تبلیغاتی، شیعیان را مردمانی وحشی نمایش می دهند و به 
مخاطب خود غیرمستقیم می فهمانند اگر قرار است مسلمان باشی، الاقل 

شیعه نباش. 
آیا عزاداری بدون این عمل امکان ندارد؟ آیا اگر این عمل در ایام سوگواری 
سیدالشهدا ترک شود، آسیبی به دین و مکتب تشّیع وارد می شود؟ کسانی 
که این عمل را انجام می دهند، آیا نمی توانند به خاطر اســالم و تشّیع روی 
تمایل شــخصی خود پا گذارند و زمانی را که صرف این مراسم می کنند، به 

ضررهای کالن آن بیندیشند؟

پی نوشت
1. جاسم حسن شبر، ارشاد الخطیب، ص47ـ  48.

2. فریدون آدمیت، امیر كبیر و ایران، ص427.
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سعــــــــــــــــدی
محمد درودگری

افصح المتکلمین، شیخ ابوعبداهلل مشرف الدین 
بن مصلح )606ـ  691 ه.ق(، ملقب به »ســعدی 
شــیرازی« از جمله مصادیــق اتم و اکمل  جمله  
مشــهوری است که خود گفته: »ُمشک آن است 
که ببوید، نه آنکــه عطار بگوید«. آثار او بی نیاز از 
ستایش اســت؛ به ویژه برای فارسی زبانان که او 
خود از فریباترین و بی همتاترین چهر ه های ادب 
پارسی ا ســت. او که صاحب و مالک »ترین« ها 
در انواع و اصناف نظم و نثر پارســی ا ست، چگونه 
می توان قدری بر قدر او افزود و غباری از چهره  آثار 
او برداشت؟ آفتاب را همه می بینند، چه حاجت به 
شرح و بیان؟ به راستی که باید لب فروبست و کالم 

را به استاد کالم سپرد.1 
از دست و زبان که برآید    

کز عهدة شکرش به درآید؟ 
سعدی را شاعر »سهل و ممتنع ها نامیده اند. سهل 
اســت، زیرا همگان آنچه را نگاشته درمی یابند و 
مرور زمان تاکنون نتوانسته است حالوت، تازگی 
و شــادابی آثار او را زائل کند. ممتنع است، چراکه 
دیگران نتوانســته اند چون او بنگارند. نوشتن از 
سعدی و برای ســعدی نیز این گونه است. سهل 
است به جهت آنکه بر قله ایستاده است و هر کس 
حتی به قدر گذر از کوهپایــه  آن، نکته می یابد و 
بهانه دارد برای ستایش او. ممتنع است؛ زیرا دست 
کس به بلندای قلة هنر او نمی رســد که اشرافی 
حاصــل کند و تمامی جوانب هنر او را جمع بندی 
ف باید اجلی  کند. قاعده نیز این اســت که: »معرِّ
از معرَّف باشــد«. در این یادداشت مختصر سعی 
بر رسیدن به این وسوســه  است که نام ما نیز در 
حاشــیه ای از ستایشگران سعدِی بزرگ نگاشته 

شود.
هرکه را بر بساط بنشینی                               

واجب آمد به خدمتش برخاست2 
از سعدِی جان، ســه اثر گران قدر برای مردمان 
جهان به یادگار مانده اســت: غزلیات، بوستان و 

گلستان. ویژگی های هر یک به این قرار است:

غزلیات
 غزل قالــب رایج و غالب و قلة هنــر زبانی ادب 
پارسی اســت. قدر، مقام و قدرت زبان هر کدام از 
شاعران کالسیک زبان فارسی با تبحر و مهارت 
در ســرایش در این قالب آزموده می شود. جنابان 

حافظ و مولوی که هر کدام از دیگر قله های ادبیات 
ایــران و جهان اند نیز در قالــب غزل، هنر خود را 
به اثبات رسانده اند. مجموعه غزل های عاشقانه 
و عارفانة جناب ایشان که پژوهشگران شمار آن 
را بیش از هفتصد قطعه دانسته اند، چون گلستان 
و بوستان جناب ســعدی، از یک سو در برگیرندة 
معارف بلند و مضامین عالی است و از سوی دیگر، 
واجــد ویژگی های هنری زبان اســت. چنان که 
مستشــرق ادب پژوه پارســی، یان ریپکا فصل 
مختص به سعدی را در سیر تاریخ ادبیات ایران به 

نام »سعدی، اعتالی غزل« نامیده است.
الطاف حســین حالیـ  نویسنده و منتقد هندیـ  
نیز به هفت دلیل غزل ســعدی را یگانه و ممتاز 
می شمارد: 1. هماهنگی صورت موزون و محتوا؛ 
2. بیان بدون تصنع؛ 3. قدرت تجســم معانی؛ 4. 
تأثیر بســیار به واسطه استفاده از استعاره و مجاز؛ 
5. سادگی دل انگیز اشعار؛ 6. بیان عشق عرفانی 
در کسوت عشــق خاکی؛ 7. طعن به ریاکاران و 
محتســبان. ویژگی هایی که هر کدام بعدها در 
آثار دیگران مشاهده شد و میران سنجش زیبایی 
شــعر و غزل فارســی قرار گرفت. عاشقانه ها و 
شوریدگی های سعدی را باید در غزلیات او جست.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از او است  
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از او است3 

گلستان
ســعدی کتاب گلستان را که مشــتمل بر نظم 
و نثر اســت، در دوره پختگی و سال های پایانی 
عمر خود نوشته است، به شــهادت این ابیات از 
دیباچة آن: »هر دم از عمر می رود نفســی / چون 
نگه می کنم نماند بســی / ای کــه پنجاه رفت و 
در خوابــی / مگر این پنج روز را دریابی«. اســتاد 
غالمحسین یوسفی، مصحح بوستان و گلستان، 
در مقدمه ای که بر گلستان نوشته است، می آورد: 
»آنچه در گلســتان بیــش از هرچیز جلب نظر 
می کند، تجربه های فراوان و متنوع سعدی است 
در زندگانی«. گلستان کتاب زندگی است؛ زندگی 
از زبان حکیم و اســتاد سخن و اخالقی که سرد و 
گرم روزگار چشیده و در مجال کوتاهی به شیوایی 
و شیرینی، درس های جاودانی به بشر داده است.

بوستان
بوســتان، دیگر کتاب اخالقی سعدی است که 
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سراسر نظم است. به شهادت غالمحسین یوسفی 
در مقدمه بوستان: »پسندها و آرزوهای سعدی در 
بوستان بیش از دیگر آثار او جلوه گر است. به عبارت 
دیگر، مدینة فاضله ای را که می ُجسته، در بوستان 
تصویر کرده است«. به نظر می رسد بوستان بیش از 
گلستان جنبه شخصی و احواالت درونی سعدی را 
به ما نشان می دهد؛ چراکه در جای جای آن سعدی 
حدیث نفس می کند. »بضاعــت نیاوردم اال امید 
/ خدایــا ز عفوم مکن ناامیــد« یا »دریغا که فصل 
جوانــی برفت / به لهو و لعــب زندگانی برفت ... / 
دریغا که مشغول باطل شدیم / ز حق دور ماندیم و 
غافل شدیم«. بوستان باغی است پرنشاط و باصفا 
و گلســتانی است منظوم و فروزندة فروغ انسانیت 
و ایثار و جوانمردی که حــاوی نکته های ظریف 
اخالقی است که ســعدی به آنها لباس کلمات را 

پوشانده است.

سخن آخر
روزگاری در ایران ما، گلســتان و بوستان سعدی 
دروازه ای بود برای کسی که می خواست وارد دنیای 
دانش شــود. در مکتب خانه ها بــر صحیح خوانی 
سعدی سعی می شد و در زندگی، برای عمل به آنچه 
ســعدی آورده بود، تالش می شد. اخالق، معرفت 
الهی و مرام جوانمردی، محتوای آموزه های سعدی 
را تشکیل می دهد. سعدی از معدود سخن وران زبان 
ما است که برای نسل های مختلف در ادوار مختلف 
و در ســنین مختلف سخن شیرین دارد. خردسال، 
کهنسال، عاشق، فارغ و عارف، همه و همه از سفره  
سعدی ســهمی دارند که او خود از سرچشمه های 

معارف واالی اسالمی و انسانی سیراب است.
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی               

عشق محمد بس است و آل محمد

پی نوشت
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هنـــــــــــر
نزدحکیمـــاناستوبــس

نگاهیاجمالیبهزندگیعلمیوادبیمرحوم»آقاعلیمدرسزنوزی«
محمد درودگری

 درآمد
ســعدی به ما آموخت میان حرف خوب زدن و 
خوب حرف زدن فرق اســت؛ آنجا که به قارِی 

بدصدا نهیب زد: 
گر تو بدین نمط خوانی 

 ببری رونق مسلمانی
سخن حق هم اگر به شیوه ای خشک و زمخت 
بیان شود، بر مخاطب حرجی نیست اگر آن را 
نپذیرد و چه بسا سخنان ناحقی که در قالب های 
دل نشین عرضه شده و همچنان برای آنان در 
میان مردمان تقاضا وجــود دارد. در این میان 
آنانی مورد ستایش و تقدیرند که حرف خوب 
بزننــد و آن حرف خوب را به خوبی بیان کنند. 
هرچه این دو هنر به هــم نزدیک تر، به ثواب 
و ســعادت نزدیک تر. شــاید راه این باشد که 
عالمان یک گام به سوی هنر و هنرمندان یک 

گام به سوی علم بردارند.
با گذشت زمان و تخصصی شدن انوع علوم و 
مشــاغل و اصناف، به مرور شاهد این هستیم 
که کسانی صرفاً به قالب هنر توجه کرده اند و 
دانستن را وظیفه خود نمی دانند. به عقیدة اینان 
هنر صرفاً برای هنر است، نه موضوعی علمی 
و اخالقی. از سوی دیگر محصل هر حوزه ای 
از دانش نیز خود را بی نیاز از توانایی بیان دانش 
خود می داند. زمزمة محبت که روزگاری شرط 
الزم معلمــی بود، کم کم از حوزة کار عالمان و 

معلمان فاصله گرفــت و به طور مثال محقق 
دانش اخالق، وظیفة خــود را صرفاً نگارش 
مقاله و کتابــی فاخر در موضوع اخالقی مورد 

بحث خود می داند. 
با نگاهی اجمالی به فهرست نام های ماندگار بر 
دفتر تاریخ علم و فرهنگ، در یک تقسیم بندی 
فرضی، به دو دســته برمی خوریم: 1. عالمان 
خوش سخن؛ 2. خوش سخنان عالم. در دسته 
اول می توان از خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ 
بوعلی، حکیم مالصــدرا و دیگران و دیگران 
نــام برد که در کنار آثار فاخــر و دقیق علمی، 
سخنان هنرمندانه نیز دارند و به توانایی های 
هنری زبان زمانه خویش آگاهند. در دسته دوم 
می توان فردوســی و سعدی و مولوی و حافظ 
را نــام برد که ضمن اینکه در اوج قلة بیان قرار 
داشــتند، عالمان و حکیمان زمانه خویش نیز 
بوده اند و متناســب با ذوق خود از گوهرهای 
درخشــان عرفان و اخــالق و تاریخ بهره ها 

برده اند.

 حکیم مؤسس
بــا در نظر گرفتن این مقدمــه و با قصد اینکه 
نمی خواهم به طور مفصل به بررســی پیوند 
ناگسســتنی علم و هنر بپردازم، در این مجال 
کوتــاه می خواهم ســراغ  آقــا علی مدرس 
زنوزی از حکیمان بنام قرن گذشــته بروم. آقا 
علــی مدرس در کنار شــخصیت هایی چون 

حکیم الهی قمشــه ای و میرزا ابوالحسن جلوه، 
از فیلسوفان متأخر حکمت اسالمی و مؤسسان 
حلقة تهران در حکمت و فلسفة اسالمی است. 
وی در ســال 1234 در اصفهان دیده به جهان 
گشود و تحصیالتش را نزد پدر آغاز کرد که خود 
از عالمان زمانه بود. بعد از مدتی برای فراگیری 
فقه و اصول به عتبات و ســپس به تهران رفت و 
دوباره به اصفهان رجعت کرد. بعد از بهره گیری 
از مجالس میرزا حسن نوری برای فراگیری علوم 
عقلی از محضر مالآقای قزوینی به قزوین رفت. 
به عبارت دیگر در هرکجا سرچشــمه ای سراغ 
می گرفت، برای تحصیل آن بدانجا می شتافت 
تا اینکه در پایان دوره تحصیل در تهران سکونت 

یافت.
دربار قاجار از ایشــان برای آموزش حکمت به 
ولی عهد دعوت کــرد و آقا علی مدرس زنوزی 
چند ســالی در ارک دارالخالفه و سپس تا پایان 
عمر در مدرسه سپهساالر )مدرسه عالی شهید 
مطهــری( به تدریس علوم عقلی همت گمارد. 
ایشان را به نام »آقا علی حکیم« هم خوانده اند 
و از آنجا که ابتکارات متعدد فلســفی داشــته او 
را »حکیم مؤســس« نیز لقب داده اند. آقا علی 
حکیم شــاگردان و آثار مکتوب بســیار داشته 
 است. از شاگردانشان می توان شیخ محمدباقر 
اصطهباناتی، شــیخ حیدرقلی نهاوندی و شیخ 
علی نوری را نام بــرد. از آثارش نیز می توان به 

کتاب های زیر اشاره کرد:
ـ بدایع الحکم، در پاســخ شش مسئلة غامضة 
معقولیه که نواب عماد الدوله بدیع الملک میرزا 
ـ از نوادگان فتحعلی شــاه قاجارـ  از او استفسار 

نموده است.
ـ ســبیل الرشــاد فی اثبات المعاد )رساله ای در 

اثبات معاد جسمانی(.
ـ النفس کل القوی.

ـ  مقدمــه ترجمــه و شــرح اســراراآلیات 
صدرالمتأهلین که به تقاضای ناصرالدین شــاه 
در اواخر حیاتش به آن پرداخته بود و ناتمام ماند 
و چندین و چند تعلیقه  و رسالة دیگر. سرانجام آقا 
علی مدرس زنوزی در 17 ذیقعده ســال 1307 
هـ.ق، دار فانی را وداع گفت. مرقد ایشان در جوار 

حضرت عبدالعظیم حسنی است.

 حکیم هنرمند
جناب »آقا علی مدرس زنوزی« از جمله مصادیق 
آن دست عالمانی است که به تحصیل و تدریس 
اکتفــا نکرده و در نزدیک شــدن علم و هنر که 
همانا شناخت راه صحیح و نشان دادن آن است، 
گام مؤثری برداشته است. از او اشعاری در دست 
است که نشان از ذوق سلیم و بیان لطیفش دارد. 
اشعار این حکیم متأله بیشتر رنگ و بوی حکمی 
و فسلفی دارد و پندآموز و پرمغز است و سرشار از 
ارادت به اهل بیت و ائمه گرامی است. متناسب با 
مجال این یادداشت، چند نمونه از اشعار ایشان را 

تقدیم می کنم:
آینة حق نما است، جلوه رخسار یار

عقدة مشکل گشا است، حلقة گیسوی دوست
سلسله ها، حلقه ها، کاش به حلقم زنند

سلسله گر زلف یار، حلقه اگر موی دوست


خواهی اگر به طور دل، حق بینی
در نار مقید، آب مطلق بینی
ز آینة دل غبار باطل بزدای

تا ذات علی به چشم حق بینی


یک جلوه نموده حق و یک جذبه نمود 
 از جلوه وجود داد از جذبه ربود

آن جلوه محمد است و آن جلوه علی است 
 زین رو به وجود این دو شد بود و نبود


نه آن چنان به خیال اندری که در همه عمر 

 فراغتی زتو بینم که خویشتن نگرم


بیا صافی مرآت بین که من رخ دوست 
 در او ببینم و مرآت نیست در نظرم


نرگش مست تو تا باده پرستی ُکندا

هرچه هستی، همه چون چشم تو مستی ُکندا
شد ز یک نقطه عیان از دهنت سّر وجود
نیستی بین که بیان، نکتش هستی ُکندا
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فلسفهباطعمطنز
نقدفیلمساکنطبقهوسط

مرضیه عیوضی

شهاب حسینی برای جامعه امروز ما چهره ای شناخته شده است؛ البته نام 
کامل وی سید شهاب الدین حسینی تنکابنی است. چهره معصوم و دلنشین 
این بازیگر از وی شخصیتی ساخته که در بیشتر فیلم های ارزشی جایگاه 
خود را پیدا می کند. مخاطبان تلویزیون هنوز هم بازی وی در نقش شهید 
بابایی یا نقش آفرینی بســیار موفق وی در سریال مدار صفر درجه را به یاد 
دارند. مخاطبان سینما نیز همیشه از دو یا سه فیلمی که بر روی پرده سینما 
می بینند، یک بار نام شهاب حسینی را بر تیتراژ فیلم مشاهده می کنند. »او 
کار خود را با تئاتر دانشجویی و سپس گویندگی در رادیو آغاز کرد و سپس 

در برنامه ای به نام اکسیژن در تلویزیون ظاهر شد. حسینی در چند برنامه 
دیگــر هم مانند برپا برپا، به رنگ صبح، و سایه روشــن به عنوان مجری 
حضور داشــت و با ســریال پس از باران پا به عرصه بازیگری گذاشت«.1 
پس از آن بود که در هشت سریال دیگر و 44 فیلم سینمایی جلوی دوربین 
رفت. واکنش پنجم، زهر عســل، شــمعی در باد، الهه زیگورات، قتل آن 
الین، پیشنهاد پنجاه میلیونی، بچه های ابدی، ایستگاه بهشت، درباره اِلی 
و جدایی نادر از سیمین، جزء فیلم های سینمایی بوده که وی در آنها ایفای 
نقش نموده است. سیدشهاب الدین حسینی به همراه چند تن از دوستانش 
و همچنین برادرش سیدمهدی حسینی، گروه موسیقی هفت را تأسیس 
کرده اســت. تاکنون چهار مجموعه آهنگ از این گروه منتشــر شده  که 
شــهاب حسینی در آلبوم یک و دو به دکلمه پرداخته و درآلبوم سه و چهار 

خوانندگی کرده  است.
اما او این بار وارد عرصه کارگردانی شــده اســت؛ عرصه ای که همواره در 
کنار بازیگری است و در همان حوالی تعریف می شود؛ اما به نوعی دنیایی 
مجزا از بازیگری محسوب می شود. شهاب حسینی در فیلم جدیدش با نام 
ساکن طبقه وسط ســعی کرده تا حد امکان، هم از نظر بازی و هم از نظر 
کارگردانی متفاوت ظاهر شــود و از منظر فیلم نامه نیز ورودش به دنیای 
کارگردانی، مانند بازیگری، ثمره ای مثبت برای خود و هنر هفتم داشــته 

باشد. 
ســاکن طبقه وسط در مورد نویسنده جوانی است که وارد یک ساختمان 
ســه طبقه می شود و طبقه میانی این ساختمان را جهت سکونت انتخاب 

می کند و در آن خانه با اتفاقات جالب و عجیبی روبه رو می شود. 
شهاب حسینی در این فیلم نقش های متفاوتی را ایفا کرده است؛ از موالنا 
و شیخ صنعان تا سهروردی. حسینی در جایگاه این شخصیت ها یک سفر 
را طی می کند و همین نکته یکی از نوآوری های فیلم به شــمار می آید. 
وی برای اولین بار در تاریخ ســینما در یک ساخته سینمایی، در 38 نقش 
مختلف ظاهر شده و حتی شایعاتی در خصوص ثبت این رکورد در کتاب 
رکوردهای جهانی پخش شــده است. بسیاری از منتقدین سینما ساکن 
طبقه وسط را ساخته ای طنز با دســت مایه های فلسفی دانسته اند؛ اما با 
دیدن این فیلم باید گفت فیلمی اســت فلسفی که چاشنی طنز نیز به آن 

افزوده شده است. 
مضمون و محتوای ســاکن طبقه وسط تا حدود زیادی همراه با فلسفه 
و عرفان اســت که سعی شــده با چاشنی طنز از خشــکی فلسفی اش 
زدوده شــود و مخاطبی را که برای ســرگرمی به سینما آمده، به سمت 
خمیازه هایی که در سالن ما بســیار معمول است، نکشاند. ساکن طبقه 
وسط درباره زندگی انسان سخن می گوید و درصدد نشان دادن جایگاه 
زندگی انســان در جهان هستی اســت. این موضوع به گونه ای زیبا و 
درخور، به وســیله فیلم نامه ای قوی در ژانر اجتماعی به مخاطب عرضه 
شــده اســت و همین نکته که این فیلم را فیلمی طنز با دست مایه های 
فلسفی دانسته اند، نشان می دهد که فیلم در پنهان کردن ریشه فلسفی 

خود در حد مطلوبی موفق بوده است.
شــخصیت اول داستان ساکن طبقه وسط، همان گونه که از نام فیلم پیدا 
است و می توان حدس زد، در طبقه میانی یک آپارتمان ساکن شده است. 
او اهل تفکر است و برای عملی کردن ذهنیاتش دست به قلم هم می برد. 
وی دائمــًا با خود کلنجار می رود و همیــن کلنجارها پازل محتوای فیلم 
را تکمیل نموده اســت. گاهی تفکراتی اخالقی دارد و گهگاه اندیشه ای 
فلسفی به سراغش می آید و لحظه ای دیگر اعتقادات او است که سرخط 
خبری تفکراتش می شــود. تفکرات مختلف شخصیت اول داستان این 
ایــده را به ذهن متبادر می کنــد که علت تنوع این افکار آن اســت که 

کارگــردان می خواهد آن قدر با مخاطب تماس برقرار کند تا ســرانجام 
مخاطب با وی هم ذات پنداری کند.

چیزی که می توان در این فیلم آن را تا حدودی نوآوری به حســاب آورد، 
ارائه تکه های فلســفی به مخاطب از طریق قالب طنز اجتماعی اســت. 
ده نمکــی نیز در خصوص دفاع مقدس با همین نگاه مخاطبان را به وجد 
آورد. این کار توجه به مخاطبان عام سینما و ساختن فیلم برای آنها است. 
حسینی خود در این باره می گوید: امروز مخاطب با انبوه اطالعاتی که هر 
روز از رسانه های مختلف برای وی پخش می شود، مواجه است. از طرفی 
دیگر سینمای دنیا را پیگیری می کند؛ اما این پیگیری توسط سینماگران 

وجود ندارد. 
وی با انتقاد از کسانی که مخاطب عام را کم ارزش می دانند، گفت: مخاطب 
عام هرگز به معنی کسی که بی سواد است، نیست؛ بلکه مخاطبی است که 

کارش و شغلش ربطی به سینما ندارد.2
در پایان گفتنی است که در روزگاری که به قول شهاب حسینی »سینماگر 

ایرانی از مخاطب عقب افتاده  است«3 این فیلم ارزش دیدن را دارد.

پی نوشت
1. به نقل از دایره المعارف اینترنتی ویكی پدیا؛ ذیل عنوان شهاب حسینی.

2. خبرگزاری ایلنا؛ 19 /07/ 1393.
3. همان.

شبستان  ادبیات و هنر
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اززباندوست
معرفیکتاب»مطلععشق«

علی  صادقی سرشت
همدیگــر  بــدون 
نمی پسندیدشــان! 
لحظه پیوندشان فرا 
رسید؛ اکنون این دو 
مرواریــد می خواهند 
در یک صــدف قرار 
گیرند آن هــم بنابر 
خواســت و رضــای 
دو  دل هــا.  صاحب 
دست را یکی می کنند تا با دستی بلندتر بتوانند به 

معبود نزدیک تر شوند. 
»این طور هم نیست که بگوییم همه جا خانم باید 
از آقا تبعیت کند؛ نخیر. چنین چیزی نه در اســالم 
داریم و نه در شرع. »الرجال قوامون علی النساء« 
معنایش این نیســت که زن باید در همه امور تابع 
شوهر باشد؛ نه!  یا مثل برخی از این اروپا ندیده های 
بدتــر از اروپا و مقلد اروپا، بگوییم که زن باید همه 
کاره باشد و مرد باید تابع باشد؛ این هم غلط است. 
باالخره دو تا شــریک و رفیق هستید؛ یک  جا مرد 
کوتاه بیایــد، یک  جا زن کوتاه بیاید. یکی اینجا از 
خواســت و ســلیقه خود بگذرد، دیگری در جای 

دیگر، تا بتوانید با یکدیگر زندگی کنید«.
»وظایف داخل خانه زنــان، نه اهمیتش کمتر از 
وظایف بیرونی اســت و نه اینکه زحمتش کمتر 
است؛ شاید زحمتش بیشتر هم باشد. او هم برای 
اینکه این محیط را اداره کند، به تالش و کوشش 
احتیاج دارد؛ چون مدیر داخل خانه زنان هستند. آن 
کسی که اداره می کند، کدبانوست؛  یعنی آن کسی 
که محیط خانواده تحت اشراف اوست. برخی فکر 
می کننــد که اگر زنی مثاًل کارش عبارت شــد از 
همان کار منزل، این اهانت به زن اســت؛ نه!  هیچ 
اهانت نیســت. بلکه مهم ترین کار برای زن این 
است که زندگی را سر پا نگه دارد. بعضی از کارهای 
خانه خیلی سخت است. بچه داری از آن کارهای 
سخت است. شــما هر کاری را در نظر بگیرید که 
خیلی دشــوار باشــد، در مقابل بچه داری در واقع 

آسان است. بچه درای هنر خیلی بزرگی است«.
»ما به مردها همیشه سفارش می کنیم وقتی کار 
دارند، اشــتغال دارند، از خانه و زندگی قهر نکنند. 
ما معمواًل به کســانی که برای شان مقدور است، 
سفارش می کنیم ظهرها را بروند با زن و بچه شان 
باشند. در محیط خانوادگی، غذایشان را بخورند، 

یک ساعتی با هم باشند و بعد بیایند دنبال کارشان. 
باز حتماً در زمان مناسب، اول شب بروند بچه ها را 

ببینند، مالقات خانوادگی حقیقی داشته باشند«.
توفیق نصیب برخی از جوانان ایرانی شــد تا عقد 
ازدواجشــان توســط مقام  معظم  رهبری خوانده 
شود. ایشان در هنگام اجرای این مراسم  پربرکت، 
عروس و داماد های عزیز را با توصیه هایی گران قدر 
بهره مند می ســازند. حجت االسالم محمدجواد 
حاج علی اکبری این سخنان گهربار را فصل بندی 
کرده و در کتابی با نام »مطلع عشــق« گردآورده 
اســت. این کتاب در انتشارات دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی تهران از چاپ بیستم هم گذشته است. 
هر چند این کتاب بــا محوریت عروس و دامادها 
گرد آوری شده است، اما مطمئن هستم با نگاهی 
به فهرست آن متوجه خواهید شد که رهنمودهای 
آن برای همه خانواده ها راهگشــا و جذاب است. 
امیدوارم زندگی شــما همیشه مطلعی از عشق و 

صفا باشد.
آدرس ملــی کتاب: الــف 1387 6م 93ز/1692 
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