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بسمه تعالی

خانه اهل علم
قل هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون

مسئله تعلیم و تعلم از اولین آموزه ها و نیز از امتیازهای منحصربه فرد اسالم است. در بسیاری از آیات 
و روایات جایگاه عالمان و متفکران در باالترین جایگاه قرار دارد؛ تا آنجا که خشیت و خشوع نسبت 

به باری تعالی تنها منحصر به عالمان دانسته شده است.
 فرهنگ مترقی و متعالی اس��الم برخالف بس��یاری از منش های بش��ری مبتنی بر آموختن است. 
می توان آغازین مواجهه وحیانی پیامبر اکرم)صلی الّل�ه علیه وآله( را گواهی بر این مس��ئله دانست. 
کلمه شریفه »اقرأ« در سوره مبارکه علق پیش از هر چیزی حاکی از این نکته است که خواندن و تعلیم 
و تعلم ارزشی الهی و وحیانی دارد. هر چقدر موضوع مورد خواندن، بلند مرتبه تر باشد، مرتبه تعقل و 

تفکر انسانی نیز به همان اندازه گران سنگ تر و قیمتی تر خواهد بود. 
با نگاهی اجمالی به حرکت متمایز و سازنده فرهنگ اسالمی به سادگی می توان به جریان قدرتمند 
علمی و انسان س��از این دین علم محور پی برد. این نکته مهم زمینه ساز پذیرش بی قید و شرط این 

دین الهی در بین بسیاری از جوامع بوده و هست. 
نکته دیگر آنکه با وجود نزول کتب آس��مانی برای دیگر از انبیاء الهی، در این میان تنها قرآن کریم 
است که به عنوان معجزه ابدی خاتم انبیاء)صلی الّل�ه علیه وآله وسلم( قرار گرفته است که خود گویای 
علم محوری دین اس��الم اس��ت. پس از خاتم االنبیاء)صلی الّل�ه علیه وآله( ائمه معصومین)علیهم 
السالم( نیز به عنوان وارثان حقیقی علم و دانش الهی، همین سنت نبوی را ترویج دادند و از هر زمان 

ممکنی برای تدریس و تعلیم بهره بردند.
با اندکی تحقیق می توان ریشه تمامی علوم حوزوی � چه معقول و چه منقول � را در بسیاری از متون 
روایی جست. شاید بر همین اساس عالمان و فقیهان و حتی طالب علوم دینی در طول تاریخ پیش 

از آنکه به نام عابدان و زاهدان شناخته شوند به اهل علم ملقب بوده و هستند.
اما آنچه که پیش از هر چیز در این نوشتار کوتاه مورد توجه است این نکته است که مسجد تنها مکانی 
است که در طی این زمان پر فراز و نشیب بیشترین سهم را در فرهنگ سازی تعلیمی و تعلمی داشته 
اس��ت؛ چنانکه از همان آغازین روزهای مدنیت مدینة النبی این مس��ئله مورد توجه نبی خاتم)صلی 
الّل�ه علیه و آله( بوده است. در زمان صادقین)علیهما السالم( که تنها زمانی بود که ائمه شیعه فرصت 
تدریس علوم الهی داشتند، نیز کرسی تدریس و تعلم در مسجد برقرار می شد. پس از آنان نیز تمامی 

فقها و عالمان و بزرگان علمی بر همین سنت بوده اند.
متأسفانه غلبه فرهنگ رنسانسی در غرب تفکر جدایی دین از سیاست را رقم زد که جدایی دین از علم 
را نیز موجب شد. ماحصل این اتفاق به انزوا رفتن مساجد و دوری این اماکن علم محور از مکان های 

آموزشی است.
این مسئله زمینه ساز دوری علم از اخالق دینی و مفاهیم معنوی نیز شده است که محصول آن ظهور 

تفکرات انحرافی و برخی مکاتب گمراه کننده ای شده است که بشر مدرن گرفتار آن شده است.
مساجد تهران و ائمه جماعات محترم آن به عنوان وارثان بزرگوار این فرهنگ متعالی و الهی همچنان 
که در قبل و بعد از انقالب نقش ویژه ای در وقوع و نیز حفظ نهال نوپای این انقالب الهی داش��ته و 
دارند، اکنون نیز با همان تالش مجدانه می توانند با پایمردی و صالبت، مظاهر فرهنگ غرب را با 
تقویت تعلیم مسجدمحور در جامعه بزرگ تهران بزدایند و شرایط پروش و آموزش نسلی متدین تر و 
معتقدتر را فراهم آورند. در این راستا می توان پیشنهاد کرد ائمه محترم مساجد ارتباطات مستحکم تر 
و مؤثرتری را با مدارس ناحیه خود برقرار کنند تا زمینه حضور بیش��تر جوانان و نوجوانان در مس��جد 
فراهم شود. نقش مسئوالن آموزش و پرورش و معلمان و دبیران نیز در تقویت ارتباط دانش آموزان با 
مساجد بسیار جدی و مؤثر است؛ زیرا آنان مروج علم و دانشی هستند که مورد توجه و تشویق اسالم 

عزیز است.



اگر ماه رمضان، موس��م ضیافت الهی و مح��رم و صفر زنده نگه دارنده 
اسالم است، بدون شک ذی الحجه ماه والیت و تجدید میثاق با امامت 

می باشد.
ش��میم والیت در سرتاسر این ماه پراکنده شده؛ از روز اولش که سالروز 
پیوند آسمانی حضرت امیر مؤمنان با حضرت صدیقه کبری )سالم الّل�ه 

علیهما( است بگیر تا عید غدیر خم و سالروز پیوند دو دست آسمانی.
ماهی که حضرت علی )علیه السالم( نفس پیامبر اکرم )صّلی الّل�ه علیه 
وآله( خوانده شد و انگشتر بخشی آن حضرت در رکوع نماز، بهانه تأکید 
ُکُم اللَّ�ُه  خداوند متعال بر جایگاه رفیع امامت و والیت ایشان بود؛ إِنََّما َولِیُّ
َکاَة َوُهْم رَ اِکُعوَن  َلاَة َوُیْؤُتوَن الزَّ َورَ ُس��وُلُه َوالَِّذیَن آَمُنوا الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصَّ

)مائده/55(

مطالب س��رویس منبر این شماره نیز خواه ناخواه متأثر از همین حال و 
هواس��ت. نمونه فیش های منبر با موض��وع غدیر خم،  جایگاه والیت 
فقیه از دیدگاه عقل و نقل و موضوعات متنوع دیگری که طبق مناسبت 

های این ماه تقدیم می شود.
تمام هّم و غّم اعضای تحریریه بر کاربردی بودن مطالب پیش روست؛ 
اگ��ر گمان می کنید که محتوای مطالب کلی گویی های غیر کاربردی و 
به اصطالح دور از آبادی است، لطفا در قالب فرم نظرسنجی نشریه از 

ما انتقاد کنید.
گرچه هر یک از ش��ما بزرگواران، خطیبان توانمندی هس��تید اما نمونه 
فیش های منبر تنها دستمایه ای برای سخنرانی و آشنایی با روش های 
کالسیک و نوین سخنوری است؛ بدون تردید شما که در ارتباط مستقیم 
با طیف های مختلف و درمیانه گود هستید، ایده های ملموس تر و تأثیر 

گذار تری برای منبر دارید که به دست ما خواهید رساند.

»مسجد« از آن شماست و همکاری شما در ارتقای سطح کیفی آن بی 
شک مصداق آیه شریفه: »تعاونوا علی البّر والتقوی« می باشد.

فصل اول |منبر



معیارهای یک سخنرانی مطلوب

بر عرشه منبر
حسین فروغی

برگرفته از کتاب »روش سخنرانی دینی« 

فلسفی منبر رفتن را یک هنر بدانیم معنایش این 
اس��ت که مانند هنرهای دیگ��ر قواعد و قوانینی 
دارد. آنچه در ادامه می خوانید فش��رده ای است 
از معیارهاِی یک سخنرانی مطلوب. این مقاله 
خالص��ه ای اس��ت از درس های ش��ش و هفت 
کتاب »روش سخنرانی دینی« نوشته جناب آقای 

حسین مالنوری. 
پیش از بیان این معیارها باید به چند نکته توجه 

داشت:
1. وجود همه معیارهایی که ذکر می ش��ود برای 
مطلوبیت یک س��خنرانی الزم نیست؛ بلکه با 
رعای��ت برخی از آنها می توان به نتیجه مطلوب 

دست پیدا کرد. 
2. هم��ه معیاره��ا مربوط به هنگام س��خنرانی 
نیس��ت؛ بلکه برخی از آنها مربوط به پس از آن 

است. 
3. به طور کلی مطلوبیت یک سخنرانی از میزان 
تأثیر آن بر روی س��ه حوزه اندیش��ه، احساس و 
رفتار مخاطب مش��خص می ش��ود؛ بنابراین در 
ادام��ه وجوه مطلوبیت را در این س��ه حوزه مورد 

بررسی قرار می دهیم. 

 الف( آگاهی و اندیشه مخاطب؛ 
نش��انه های موفقیت س��خنرانی در این حوزه را 

می توان در هفت سرفصل بیان کرد:
1. وج��ود انگی��زه ب��رای پی گی��ری مطل��ب از 
س��وی مخاطب؛ سخنران موفق باید به شکلی 
مطالب��ش را عرضه کند که مخاط��ب خود را به 

پرس و جو درباره آن نیازمند بداند. 
2. تمرک��ز بخش��یدن ب��ه اندیش��ه مخاط��ب؛ 
سخنران موفق کسی است که ذهن مخاطب را 
از پراکندگی و تش��تت به تمرکز بر روی موضوع 
س��خنرانی وا دارد. در این صورت مخاطب خود 
را حامل اندیش��ه ای جدید می داند و این برای او 

رضایت بخش است. 
3. برانگیختن حس تعجب در مخاطب؛ یکی از 
راه های موفقیت در سخنرانی برانگیختن حس 
تعجب در مخاطب است که به نوع سخنرانی و یا 

محتوای مطرح شده بستگی دارد. 
4. فهم و اقناع مخاط��ب؛ قانع کردن مخاطب 

یادم می آید در یکی از دفعاتی که منبر من مدتی 
ممنوع ش��د و بعد آزاد شد، به مسجد مجد برای 
یک مجلس ترحیم دعوت ش��ده ب��ودم. بعد از 
منبر، نزدیک منبر نشس��تم تا مستمعین بروند 
و راه باز ش��ود. مردی کنار من نشس��ت و گفت: 
»من هنرپیشه هستم و تحصیالت هنری ام در 
خارج از مملکت بوده و اکنون هم در امور هنری 
از افراد ش��ناخته شده و ممتاز هستم. من مرتب 
در منبرهای شما در این مسجد شرکت می کنم 
ت��ا از هنره��ای اختصاصی که ب��ه کار می برید، 
اس��تفاده کنم. ش��ما یک روز قضی��ه ای درباره 
امیرالمؤمنین و مجلس بازپرس��ی از چند نفر 
متهم که شخصی را کشته و مالش را برده بودند 
را ب��ر روی منبر به گونه ای جالب نقل می کردید 
و ژست های مختلف به خود می گرفتید که برای 
من بس��یار جالب توجه بود. وقت��ی نقل قول از 
بازپرس می کردید، با ژست بازپرس بیان مطلب 
می کردید و وقتی به متهم اشاره داشتید با ژست 
متهم سخن می گفتید. آن وقت با ژست دیگری 
می کردی��د[  ]مط��رح  را  امیرالمؤمنی��ن  داوری 
ک��ه برای من ای��ن حرکات بس��یار جالب و مهم 
اس��ت. من با آنکه صاحب��ان مجالس ترحیم را 
نمی شناس��م، فقط برای دیدن هنر و س��خنان 
شما به اینجا می آیم. در این مدت که دولت منبر 
ش��ما را ممنوع کرده ب��ود، عصبانی بودم که چرا 

دولت به هنر احترام نمی گذارد«. 
مقصودم از بیان این خاطره این اس��ت که اساسًا 
منبر از نظر صحبت، آهنگ های صدا، حرکات 
دس��ت، وضع قیافه، به کار بردن لغت مناسب و 
ادا کردن آهنگ کلمات، یک هنر اس��ت. واعظ 
ع��الوه بر اینک��ه باید از آی��ات، اخب��ار، تاریخ، 
احادیث، اش��عار و مس��ائل فقهی م��ورد احتیاج 
م��ردم اس��تفاده کند، بای��د هنرمند هم باش��د تا 
مطال��ب دینی را در هر مورد ب��ا آهنگ، قیافه و 
حرکات مناس��ب آن ادا کند و بتواند از این راه در 

شنوندگان اثری فوری و عمیق بگذارد. 1

بس��یاری از مبلغان به دنبال پاس��خ این س��ؤال 
هس��تند که آیا سخنرانی ما مورد قبول مخاطب 
واقع ش��ده اس��ت یا خی��ر؟ اگر به ق��ول مرحوم 

با اس��تفاده از برهان و استدالل، مستند ساختن 
مطال��ب نق��ل ش��ده، ورود و خروج مناس��ب و 

چینش خاص مطالب به دست می آید. 
5. مان��دگاری پیام؛ نباید س��خنرانی به گونه ای 
باش��د که تنها به فراگیری آن در جلس��ه اهمیت 
داده شود؛ بلکه باید طوری برنامه ریزی شود که 
مطالب مطرح شده در ذهن مخاطب برای مدتی 
طوالن��ی باقی مان��ده، به خاطره تبدیل ش��ود. 
رسیدن به این توانایی عالوه بر حوزه اندیشه به 

حوزه احساس نیز مربوط می شود. 
6. قابلیت بیان؛ سخنران توانا به شکلی مطالب 
مطرح شده را از پیش سازمان داده است که پس 
از ارائه آنها، محتوا قابلیت این را دارد که از سوی 
مخاطبان حاضر برای دیگران بیان ش��ود. این 
انتقال پیام می تواند به صورت عینی و یا ضمنی 
باشد؛ یعنی مخاطب عین عبارات و یا مضمون 

آنها را در ذهن دارد. 
7. ایج��اد روحیه مطالعه، تحقیق و تفکر؛ یک 
س��خنرانی موف��ق بای��د زمینه س��اِز مطالعات و 
پی گیری های��ی پیرام��ون موضوع مطرح ش��ده 
ب��رای مخاطب باش��د؛ ب��رای مثال س��خنران 
می تواند با معرفی منابع متناسب با فهم مخاطب 
و تشویق او به استفاده از آنها و همچنین ناتمام 
گذاش��تن بحث و حواله دادن نتیجه گیری آن به 
مخاطب � به شرط آنکه باعث ایجاد شبهه نشود 
� خود را به معیار مطلوب یک س��خنرانی خوب 

نزدیک کند. 

 ب( احساسات و عالیق مخاطب؛ 
مهم ترین س��رفصل ها در این بخش را می توان 

عناوین ذیل دانست:
1. تحریک عواطف انس��انی و عالیق معنوی؛ 
یک��ی از مهم ترین ویژگی های یک س��خنرانی 
موف��ق ایج��اد فضایی معنوی ب��رای مخاطبان 
اس��ت. اگرچ��ه این اتف��اق بس��تگی فراوانی به 
قوت ایمان و باورهای شخص گوینده دارد، اما 
تحریک این عواطف به وسیله بیان و شیوه های 
هنرمندان��ه یک��ی از نقاط قوت یک س��خنرانی 

مطلوب است. 
2. ایجاد عالقه مندی به موضوع بحث؛ شروع 
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واعظ عالوه بر اینکه باید از آیات، اخبار، تاریخ، 
احادیث، اش�عار و مس�ائل فقهی م�ورد احتیاج 
مردم اس�تفاده کن�د، باید هنرمند هم باش�د تا 
مطال�ب دین�ی را در هر مورد با آهن�گ، قیافه و 
حرکات مناس�ب آن ادا کند و بتواند از این راه در 

شنوندگان اثری فوری و عمیق بگذارد.

خوب عام��ل مهم��ی  در همراه��ی مخاطب با 
گوینده اس��ت. بس��یار پیش آمده ک��ه مخاطب 
نس��بت به یک مس��ئله بس��یار مه��م بی میل و 
بی عالقه اس��ت. یک گوینده توان��ا باید دالیل 
خود را برای اهمیت بحث مطرح کرده، ضرورت 
تأمل درباره موض��وع مورد بحث را به مخاطب 

انتقال دهد. 
3. ارضای ح��س زیباگرایی؛ س��خنرانی خوب 
بای��د عالوه بر داش��تن محتوای خوب، ش��کل 
و ظاهری آراس��ته و زیبا داش��ته باش��د. رعایت 
فصاحت، بالغت و صناعات بیان نقش مهمی 

در اقبال مخاطب دارد. 
4. ارضای حس نوگرایی و نوجویی؛ نگاه جدید 
به مفاهیم دینی و قرار دادن مخاطب در زاویه ای 
ن��و برای رص��د کردن مع��ارف، باعث اش��تیاق 
مخاطب به مس��ائل مطرح ش��ده می گردد. این 
مطلب به معنای ایجاد بدعت یا بیان حرف هایی 
جدید بدون پشتوانة دینی نیست؛ بلکه به معنای 

تحول در دسته بندی ها و تحلیل های نو است. 
5. ایج��اد انتظار برای جلس��ه های بعد؛ یکی از 
نشانه های کامل و مطلوب بودن سخنرانی این 
است که ش��نوندگان منتظر ادامه آن در جلسات 
بعد باش��ند. وجود این عالقه می تواند به سبب 
موجز گویی ها و نکات کاربردی مطرح ش��ده در 

سخنرانی باشد. 

 ج(رفتار مخاطب؛ 
عناوین وجوه مطلوبیت سخنرانی در این حوزه را 

می توان موارد پنج گانه زیر دانست:
1. تغییر در ناهنجاری های رفتاری؛

2. تأیید محتوای سخنرانی از سوی مخاطب؛
3. اظهار تأثر از سوی مخاطب؛

4. تبلیغ از سخنرانی از سوی مخاطب؛
5. تقدیر از سخنران توسط مخاطب؛

پی نوشت:
1. خاطرات و خطرات؛ ص92. 
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طبق آی��ات و روایات مختلف، معرفت 
به نفس س��ودمندترین معارف است و 
پیامبر اک��رم فرمودن��د: »من عرف 
نفسه فقد عرف رّبه«1 پس خودشناسی 

مساوی است با خداشناسی. 
تأکید بر ش��ناخت خویشتن اختصاصی 
به دین مبین اس��الم ن��دارد. بنا بر نقل 
تاریخی بر س��ر در معبد دلف��ی، که در 
قرن ششم میالدی در یازده کیلومتری 
شمال غرب ش��هر آتن تأسیس شده، 

حک شده است: »خود را بشناس!«.

خودشناسی، از نظریات اساسی سقراط 
حکیم ب��وده اس��ت. ایمانوی��ل کانت، 
از فیلس��وفان بزرگ مغ��رب زمین، نیز 
می گوید: »انسان قبل از هر چیز باید به 
ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت 

خود بپردازد«.
خداون��د در جای جای قرآن انس��ان را 
به خودشناس��ی دع��وت می کن��د و در 
سوره مبارکه طارق می فرماید: »َفْلَینُظرِ  
اٍء َداِفٍق؛  الِْإنَس��اُن ِممَّ ُخِلَق، ُخِلَق ِمن مَّ
انس��ان باید بنگرد که از چه چیز آفریده 

ش��ده اس��ت! از یک آب جهنده آفریده 
ش��ده اس��ت«.2 در س��وره مبارکه مریم 
نیز تأکید می کند: »أََولَا َیْذُکرُ  الِْإنَساُن أَنَّا 
َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َولَْم َیُك َشْیًئا؛ آیا انسان 
به خاطر نم��ی آورد که ما پیش از این او 
را آفریدیم در حالی که چیزی نبود؟«.3 
همچنین در سوره مائده آمده است: »َیا 
َه��ا الَِّذیَن آَمُنوا َعَلْیُکْم أَنُفَس��ُکْم؛ ای  أَیُّ
کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خود 

باشید!«.4

ایجاد انگیزه

موضوع:
روز عرفه، روز خودشناسی

ارزشمندترین ش��ناخت ها، معرفت به 
خداوند متعال اس��ت. طبق روایات این 
ش��ناخت جز ب��ا معرفت نف��س حاصل 
نمی ش��ود. کمال انس��ان در رسیدن به 
مرتبه ق��رب الهی اس��ت و آدمی برای 
رس��یدن به کمال نیازمن��د برنامه ریزی 
دقیق و منس��جم بر اساس فرمایشات 
پیش��وایان و راهنمایان دینی است؛ به 

قول حافظ شیرازی: 
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی
 پیش از برنامه ریزی نیز باید ش��ناختی 
کامل از ظرفیت ها و استعدادهای نهفته 
بنابراین خودشناسی  خویش داش��ت. 
زمین��ه و بس��تر رس��یدن به س��عادت و 
خوشبختی است و حضرت علی در 
حدیث��ی نورانی فرموده ان��د: »نال الفوز 

االکبر من ظفر بمعرفة النفس؛ کس��ی 
که به خودشناسی دست یابد، به بزرگ 
ترین سعادت و کامیابی رسیده است«.5 
خودشناس��ی نه تنه��ا الزمه رس��یدن 
به س��عادت و خوش��بختی است، بلکه 
خودفراموش��ی و جه��ل به خویش��تن 
خوی��ش، بزرگتری��ن جه��ل و نادان��ی 
فرمودن��د:   امیرالمؤمنی��ن اس��ت. 
»اعظ��م الجه��ل جه��ل االنس��ان امر 
نفس��ه؛ بزرگ ترین جهل آن اس��ت که 
انسان نسبت به امور نفسانی خود نادان 
باش��د«.6 پس همان گونه ک��ه برترین 
معرفت، معرفت نفس اس��ت، بدترین 
جه��ل نی��ز جهل نف��س اس��ت. طبق 
فرمایش دیگ��ری از امیرالمؤمنین »ال 
تجهل نفس��ک فان الجاه��ل بمعرفة 
نفسه جاهل بکّل شئ«؛ یعنی کسی که 

به خود جاهل باشد به همه چیز جاهل 
اس��ت. علت جهالت انس��ان نسبت به 
خود، جهالت او نس��بت به مبدأ و معاد 
هس��تی یعنی خداس��ت، و کسی که نه 
خدا را می شناس��د و نه خود را، در واقع 

هیچ چیز را نشناخته است.7
مرح��وم عالم��ه طهران��ی نی��ز طریقه 
تربی��ت ع��ارف واص��ل، س��ید احم��د 
کربالیی را طبق رویه استادش مرحوم 
آخوند مالحسینقلی همدانی، معرفت 
نفس می دانس��ت و می گفت: »ایشان 
ب��رای وصول ب��ه این م��رام، مراقبه از 

نفس را از اهّم امور می شمرده اند«.8
اهمیت این معرفت به قدری واالس��ت 
که در دین مبین اسالم یک روز از سال 
به این نام یعنی »عرفه« نام گرفته است. 

اقناع اندیشه

یاسر دهاقان

"
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روز عرف��ه بی��ش از اینکه ب��ا صحرای 
عرفات گره خورده باشد، با نام و یاد امام 
حسین و سرزمین کربال عجین شده 
اس��ت. گرچه حاجیان فوج فوج در روز 
عرفه به وادی عرفات سرازیر می شوند 
و از رحمت واس��عه الهی بهره می برند، 
ام��ا عنایتی ک��ه خداوند متعال نس��بت 
به زائ��ران کرب��ال دارد، عنایت��ی دیگر 
اس��ت. بر طبق روایت نورانی حضرت 
امام صادق: »إنَّ الّل�ه تبارك وتعالی 
ار قبر الحسین علیه السالم  یتجّلی لزوَّ
قب��ل أهل َعَرف��ات  ویقضی حوائجهم 
ویغفر ذنوبهم ویش��ّفعهم فی مسائلهم 
ثمَّ یثنی أهل َعَرفة فیفعل ذلك بهم«؛9 
یعنی خدای مهربان در این روز شریف 
پی��ش از اهل عرفات بر زوار قبر س��ید 
الش��هدا تجّلی می کند، حاجاتش��ان را 
ب��رآورده و گناهانش��ان را می بخش��اید 
و س��پس ب��ه اه��ل عرف��ه می نگ��رد و 

حاجاتشان را روا می سازد.  
مهم تری��ن دع��ای وارد ش��ده در ای��ن 
روز ش��ریف، دع��ای عرف��ه حض��رت 
امام حس��ین اس��ت. دع��ای بلند و 

پرمحتوایی که دریای ژرف خودشناسی 
و خداشناس��ی اس��ت. به تعبیر عالمه 
 محم��د تقی جعفری، امام حس��ین
در ای��ن نیای��ش رابط��ه خود را ب��ا خدا 
ش��گفت انگیز بی��ان ک��رده اس��ت. آن 
حض��رت در اوائل این دع��ا به صورت 
دقیق به ذک��ر جزئیات اعض��ا و جوارح 
بدن انسان اشاره می کند و می فرماید: 
»معبودا من گواهی  می دهم به حقیقت 
ایمان��م و ب��اور تصمیمات یقین��م. ... 
و آویزه ه��ای راه ه��ای ن��ور چش��مم و 
چین های صفحه پیشانی ام و روزنه های 
راه ه��ای نفس��م و پّره ه��ای نرمه تیغه 
بینی ام و حفره های پرده شنوایی ام... 
و حرکت ه��ای س��خن زبان��م و ج��ای 
فرورفتگ��ی س��قف ده��ان و آرواره ام و 

محل  روییدن دندان هایم و ...«.
آن حضرت بعد از سخن گفتن از جزئیات 
این نعمت ه��ای خ��دادای می فرماید: 
»خالص��ه ب��ا تم��ام ای��ن ام��ور گواهی 
می دهم بر اینکه اگر به حرکت می آمدم 
و زمان ه��ای بس دراز می کوش��یدم که 
ش��کر یکی از نعمت های��ت را بجا آورم 

نخواهم توانس��ت، جز ب��ا منّتت که به 
س��بب آن نی��ز ش��کرت بر م��ن واجب 
می ش��ود«. به قول س��عدی ش��یرازی 
»از دس��ت و زب��ان که برآی��د، کز عهده 

شکرش به در آید«.
به تعبیر استاد امجد، از شاگردان مرحوم 
 امام حسین ،آیت الّل�ه بهاءالدینی
شناسنامه انسان را در این دعای شریف 
به زیبایی بیان می کند: اَنَ�ا الَّذی اََسْاُت 
اَنَ�ا الَّذی اَْخَط��ْاُت اَن�َا الَّذی َهَمْمُت اَن�َا 
الَّذی َجِهْلُت اَنَ���ا الَّذی َغَفْلُت اَن�َا الَّذی 
َس��َهْوُت اَن�َا الَّ��ِذی اْعَتَم��ْدُت اَن�َا الَّذی 
��ْدُت اَن�َا الَّ��ذی َوَع��ْدُت َواَن�َا الَّذی  َتَعَمّ
اَْخَلْف��ُت اَن�َا الَّ��ذی َنَکْث��ٌت؛ منم که بد 
کردم، منم  که خطا کردم، منم که قصد 
گناه کردم، من��م که نادانی نمودم، منم 
که غفلت ورزیدم، منم که اشتباه  کردم، 
من��م که به غی��ر تو اعتماد ک��ردم، منم 
که در گناه تعّمد داش��تم، منم که وعده 
کردم، منم که وعده شکس��تم، منم که 

پیمان شکنی نمودم و...«.

پرورش احساس

پس معرفت باری تعالی جز با معرفت نفس حاصل نمی شود 
و روز عرفه بهانه ای برای ش��ناخت دوباره خویش��تن است؛ 
شناختی بر اساس دعای نورانی عرفه و تأمل در فرازهای بلند 
آن. گ��ره خوردن روز عرفه با یاد و نام امام حس��ین و ایام 

شهادت سفیر مظلوم آن حضرت، مسلم بن عقیل و گریه 
بر مصائب وارده بر ایشان، راه را برای رسیدن به معرفت نفس 
هموار می س��ازد. عزاداری برای ساالر شهیدان آثار و برکات 

بسیاری در کمال روحی انسان دارد. 

تحریک احساس )استفاده از شعر(

پی نوشت:
1. عالمه مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج2، ص 32.

2. طارق: 5 �6.
3. مریم: 67.

4. مائده: 105.
5. آقا جمال خوانساری؛ ش��رح غررالحکم؛ ج 6، 

ص 172.
6. همان؛ ج 4، ص 372.

7. همان؛ ج 6، ص 304.
8. پایگاه بین المللی شفقنا.

9.  شیخ صدوق؛ ثواب االعمال؛ ص 90.
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ق��ال الرضا : »إّن اإلمام��ة أجٌل قدراً 
وأعظم ش��أنًا وأعلن مکانا و أمنع جانبًا و 
أبعد غوراً من أن یبلغها الناس بعقولهم أو 
ینالوا بآرائهم أو یقیموا إمامًا باختیارهم«.1 
امامان معصوم و هدایت گ��ران الهی به 
راس��تی در اوج کمال و فضائل انس��انی 
قرار دارن��د. مقامی که نه تنها رس��یدن 

به آن، بلکه درک آن برای انس��ان های 
ع��ادی کاری س��خت و دش��وار اس��ت؛ 
چراک��ه با حس و عقل قاص��ر نمی توان 
به دنی��ای م��اورای طبیعت وارد ش��د و 
واقعی��ات و حقای��ق آن را لم��س ک��رد. 
ام��ام رضا در فرمایش ف��وق جایگاه 
ام��ام را این گونه توصی��ف می فرمایند: 

»همانا امامت منزلتی جلیل تر و مکانتی 
رفیع تر و اطالع پیدا کردن به جوانب آن 
مش��کل تر و غور در حقیقت آن باالتر از 
آن اس��ت که م��ردم با عقل خ��ود به آن 
برس��ند و با افکار خود به آن دس��ت پیدا 
کنند و به اختیار خود کس��ی را به امامت 

برگزینند«.

طلیعه بحث

اگرچه از بیان تمام فضائل و مناقب امام 
هادی عاجزیم، ولی با بیان شمه ای 
از فضائل و س��یره فرهنگی، سیاس��ی و 
اجتماع��ی حضرت، خودم��ان را از بوی 
خ��وش آن عطرآگین می کنیم و صفحه 
س��یاه دل خ��ود را ب��ا ن��ور آن روش��نی 

می بخشیم.

روش ه�ای مب�ارزه حضرت با دس�تگاه 
حاکم را می توان این گونه بیان کرد:

 الف: نفوذ در میان دولتمردان؛
روش ه��ای حکیمانه و کم��االت علمی 
و معن��وی آن حض��رت باعث ش��د بین 
کارگ��زاران حکومت محبوبی��ت ویژه ای 
پی��دا کن��د. عل��ل فراوان��ی باع��ث نفوذ 

حضرت بوده است:
حل مشکل دولت مردان:

متوکل خلیفه مستبد و خودخواه عباسی 
در بدنش دملی پیدا ش��د که او را تا س��ر 
ح��د مرگ پیش برد. مادرش نذر کرد اگر 
متوکل بهبود یافت اموال فراوانی به امام  
هادی برس��اند. فتح بن خاقان)وزیر 
درب��ار خالفت( به متوکل پیش��نهاد کرد 
کسی را نزد امام هادی بفرستند و از او 
دارویی برای درمان بخواهند. امام فرمود 
پشکل گوسفند را با گالب بخیسانید و بر 
دمل بگذارید، انجام دادند و دمل سر باز 
کرد و بهبودی حاصل ش��د. مادر متوکل 
ده هزار دینار مختوم به مهر خویش برای 

حضرت فرستاد.2
دانش فروان حضرت:

یحی��ی بن هرثمه می گوی��د: در یکی از 
روزهای بهاری که آس��مان صاف بود و 
خورشید می درخش��ید، امام هادی با 
پوشیدن لباس بارانی از خانه بیرون آمد. 
م��ن و همراهانم از کار او تعجب کردیم. 
چ��ون به میان صحرا رس��یدیم ابری پر 

باران ظاهر ش��د و بارانی سخت باریدن 
گرف��ت. در آن حال هیچ کس جز امام از 
باران و عواقب آن در امان نماند.3 بدین 
وس��یله بس��یاری از مردم و کارگزاران به 
س��وی دانش بی پایان حضرت رهنمون 

شدند. 

تبیین بحث:
 ب: سازماندهی مبارزات سّری:

رهب��ری،  از ش��یوه های  دیگ��ر  یک��ی 
مدیریت مبارزات مخفیانه با حکومت بود 
که از طرق مختلفی انجام می شد؛ مثل 
جمع کردن وجوهات توسط موکالنشان 
و تقس��یم آن بین شیعیان و محبانشان. 
محم��د ب��ن داود قم��ی و محمد طلحی 
نقل می کنن��د: »اموالی از ق��م و مناطق 
اطراف شامل وجوهات و نذورات و هدایا 
برای ام��ام هادی حم��ل می کردیم. 
در راه پیک امام رس��ید و ب��ه ما خبر داد 
که بازگردیم؛ زیرا موقعیت برای تحویل 
اموال مناسب نیست. بازگشتیم و اموال 
نزدم��ان بود ت��ا آنکه پ��س از مدتی امام 
دستور داد اموال را بر شترانی که فرستاده 
ب��ود بار کنی��م و آنها را بدون س��اربان به 
س��وی حضرت روانه کنیم و ما به همین 
کیفیت اموال را فرستادیم. بعد از مدتی به 
حضور امام رسیدیم. ایشان فرمودند: 
بنگرید به اموالی که فرس��تادید. دیدیم 
اموال به همان حال در خانه امام محفوظ 

است«.4
ام��ام ه��ادی در عرص��ه فرهنگ��ی 
فعالیت ه��ای متع��ددی انج��ام دادند که 
مب��ارزه ب��ا غ��الت و صوفی��ه از جمل��ه 

آنهاست:
مبارزه با غالت)تندروها(:

م��ورد  در  ع��ده ای  ایش��ان  عص��ر  در 
معصومین افراط می کردند و آنان را تا 

حد خدا باال بردند و گروهی را با این افکار 
به گمراهی کش��اندند؛ افرادی مثل علی 
بن حسکه قمی، قاسم یقطینی، حسن 
بن محمد بابای قمی، محمدت نصیر که 
حضرت با شیوه های مختلف با این افراد 

برخورد کردند.
الف: با گفتارها و نامه های خود در جواب 
کس��انی ک��ه از اعتق��اد این افراد س��ؤال 

می کردند.
ب: اقدامات عمل��ی: امام حکم ارتداد و 
قتل ف��ارس بن حاتم بن ماهویه قزوینی 
را ص��ادر کردن��د و فرمودن��د: هر کس او 
را بکش��د بهش��ت را ب��رای او ضمان��ت 

می کنم.5
مبارزه با صوفیه:

محمد بن ابی خطاب می گوید: در مسجد 
النبی در محضر ایشان نشسته بودیم که 
جماعتی از صوفیان وارد ش��دند و به گرد 
هم حلقه زدن��د و به ذکر »ال إله اال الّل�ه« 
مش��غول ش��دند. حضرت به ما رو کرد و 
فرم��ود: به این دغل ب��ازان ریاکار توجه 
نکنید. آنها هم پیمانان با ش��یطان ها و 
ویرانگران بنیادهای دین هس��تند. آنها 
برای آس��ایش جس��م پارس��ایی نش��ان 
می دهند و ش��ب زنده داری آنها برای به 
چن��گ آوردن غذاهای چرب و ش��یرین 
اس��ت و س��پس فرمودند: کس��ی که به 
دیدار زنده و مرده آنها برود گویی به دیدار 
ش��یطان و بت پرستان رفته است. کسی 
ع��رض ک��رد: گرچه به امام��ت و حقوق 
ش��ما معترف و معتقد باش��ند؟ حضرت 
خش��مگین به او نگاه کردند و فرمودند: 
هم��ه صوفیان از مخالفان ما هس��تند و 
برنام��ه و روش آنها ب��ا روش ما مغایرت 

دارد و آنها مجوس این امت هستند.6

اقناع اندیشه و ایجاد انگیزه

"
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موضوع:
سیره امام هادی علیه السالم

حمید رضا گودرزی
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ذی الحجه
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امام هادی؛ احیاگر فرهنگ غدیر و 
امامت

اگ��ر تم��ام میراث علم��ی  از بی��ن رفته 
ب��ود و فقط همی��ن دو یادگار ک��ه از آثار 
امام هادی اس��ت باقی مان��ده بود، 
در شناس��اندن فضلی��ت اهل بیت بر 
دیگران کافی ب��ود. این دو یادگار یکی 
زی��ارت غدیری��ه حض��رت و دیگ��ری 
زیارت جامعه کبیره اس��ت که خود یک 
دوره امام شناس��ی است؛ به راستی که 

ای��ن زیارت منش��ور امامت اس��ت و به 
گفته عالمه مجلسی این زیارت از نظر 
س��ند صحیح تری��ن و از جه��ت محتوا 
فراگیرتری��ن زیارت ها نس��بت به ائمه 

اطهار است.
تربیت شاگردان

 از جمله کارهای فرهنگی امام هادی
تربیت ش��اگردان برجس��ته ای است که 
از آنه��ا تألیفات فراوانی ب��ر جای مانده 
اس��ت. از ایش��ان که در مجم��وع 414 

اث��ر به رش��ته تحریر درآمده اس��ت. از 
می��ان آنها احمد بن محم��د برقی 120 
کتاب، فضل بن شاذان نیشابوری 180 
کت��اب، محمد بن عیس��ی بن عبید 19 
کتاب، محمد بن ابراهیم شصت کتاب و 
یعقوب بن اسحاق دوازده کتاب نگارش 
کرده ان��د.7 راویان متع��ددی از حضرت 
روایت نقل کرده اند که اسامی 185 نفر 

از آنان در رجال گردآوری شده است.8

ایجاد انگیزه با شواهد عینی

 کرامات
حضرت هادی گاهی برای اینکه مردم با مقام رفیع امامت 
آش��نا شوند کراماتی را نش��ان می دادند. از جمله اینکه روزی 
متوکل به چهار جالد دس��تور داد که وقت��ی امام هادی به 
مجلس او وارد شدند ایشان را قطعه قطعه کنند. هنگامی که 
حضرت وارد ش��دند آن چهار جالد به سجده افتادند. سپس 
متوکل جلو رفت و دس��تان حضرت را بوس��ه زد و با احترام به 

منزل بازگرداند. از آنها س��ؤال کرد چرا دستور را اجرا نکردید؟ 
گفتند وقتی علی بن محمد وارد شد بیش از یکصد شمشیر به 
دست اطراف او را گرفته بودند که با دیدن آنها وحشت کردیم 

و نتوانستیم دستور را اجرا کنیم.9
نمونه ه��ای ف��راوان دیگری هم هس��ت ک��ه در این فرصت 
نمی توان به آنها اش��اره کرد؛ آب دریا را اگر نتوان کش��ید، هم 

به قدر تشنگی باید چشید.

پی نوشت:
1. کلینی؛ اصول کافی؛ ج 1، ص 199.

2. عالمه مجلسی،؛ بحار االنوار؛ ج50، ص198.
3. انوار البهیه، ص 288؛

4. عالمه مجلسی؛ پیشین؛ ج50، ص176.
5. همان؛ ص205.

6. شیخ عباسی قمی؛ سفینه البحار؛ ج2، ص58.
7. شیخ طوسی؛ الرجال؛ صص 409 � 427.

8. شیخ حّر عاملی؛ اثبات الهداه؛ ج 3، ص 379.
9. عالمه مجلسی؛ پیشین؛ ج 50، ص 155.
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یک��ی از س��نت های قطع��ی خداون��د 
متعال، ابتالء و امتحان انسان هاست. 
مشخص شدن خبیث از طیب و کاذب 
از صادق در گرو این س��نت الهی است؛ 
چنانک��ه در ق��رآن کری��م می فرمای��د: 

»لیمیز الّل�ه الخبیث من الطیب«.1
یکی از معارف زیربنایی دینی که در این 
راستا قابل بررسی اس��ت، آیاتی است 
که درم��ورد امیرالمؤمنی��ن در قرآن 
کریم آورده ش��ده است. به تعبیر شهید 

مطه��ری درمی��ان تمامی دس��تورات 
اله��ی، هی��چ دس��توری مث��ل امامت 
امیرالمؤمنین و خصوصیت خاندان 
پیامبر نب��وده که این گونه برای اجرا 

کم شانس باشد.2 

ایجاد انگیزه

یک��ی از آیاتی که س��بب ش��بهه افکنی و 
تأویل آن ازسوی قلب های مریض شده 
اس��ت، آیه اکمال اس��ت که در روز غدیر 
خم نازل ش��ده است. یکی از شبهاتی که 
در مورد این آیه مطرح اس��ت، این است 
که اگر ای��ن آیه مربوط به موضوع والیت 
و امامت است، چرا در میانه مطالبی آمده 
که درباره گوشت های حالل و حرام بحث 
می کن��د؟ عالمه طباطبایی در جواب این 
ش��بهه فرموده ان��د: »وقت��ی در صدر آیه 
دقت کنید و آن را به ذیل آیه اضافه کنید، 
خواهید دید صدر و ذیل برای خود کالمی 
تام اس��ت و در افاده معنای خود نیازی به 
"الیوم یئس الذین کفروا... الیوم أکملت 
لکم دینکم« ن��دارد و از این تمامیت معنا 
نتیج��ه می گیریم که وس��ط آی��ه کالمی 
معترضه اس��ت و ربطی به ص��در و ذیل 
آیه ن��دارد. مؤی��د گفتار ما روایات ش��أن 
نزول است که متعرض شأن نزول جمله 
معترضه ش��ده اند نه اصل آی��ه«.3 بحث 
دیگری که باعث اختالف در تفس��یر آیه 
شده است، معنای کلمه »الیوم« می باشد. 
سؤال این اس��ت که منظور از »الیوم« چه 
روزی اس��ت ک��ه در آن مأی��وس ش��دن 
کافران، اکمال دین، تمام شدن نعمت ها 
و برگزیده ش��دن دین اس��الم جمع شده 

است؟ 
احتمال اول این است که روز بعثت باشد؛ 
ولی این احتمال مردود است. به این علت 
که روز بعثت روز ش��روع این نعمت است 
نه پایان رساندن. همچنین می دانیم قبل 
از ظهور اسالم دینی نداشته اند تا با بعثت 
به کمال برس��د و نعمتی نب��ود تا با آمدن 
اسالم تمام ش��ود.4 احتمال دوم روز فتح 

مکه اس��ت. این احتمال نی��ز قابل دفاع 
نیست. به این علت که فتح مکه در سال 
هش��تم هجری اتفاق افتاده است؛ حال 
آنکه بس��یاری از واجبات بعد از فتح مکه 
نازل شده است.5 احتمال سوم روز قرائت 
سوره برائت توس��ط امیرالمؤمنین در 
منا اس��ت. در آن روز اعالم ش��د که کفار 
از امروز حق ندارند در مراسم حج شرکت 
کنند. این احتمال نیز مورد قبول نیست؛ 
زیرا فرائض و احکامی بعد از سوره برائت 
ن��ازل ش��د؛ از جمله فرائ��ض و احکامی 
که در س��وره مائده آمده اس��ت. مفسرین 
اتفاق دارند که س��وره مائده در اواخر عمر 
پیامبر نازل شده است.6 بعد از نادرست 
بودن این احتماالت باید گفت مراد از این 
کلمه، یک روز معین است؛ روزی که خود 

این آیه در آن نازل شده است. 
آنچ��ه در نظر کف��ار مورد نف��رت و انزجار 
بود، دین مسلمانان بود نه خود آنان. آنان 
می خواس��تند تا نور خدا خاموش ش��ود و 
ارکان شرک را تحکیم ببخشند.7 بنابراین 
یأس کفار باید به س��بب عاملی باش��د که 
عقل و اعتب��ار، آن را تنها عامل ناامیدی 
کف��ار بدان��د و آن ای��ن اس��ت ک��ه خدای 
س��بحان برای ادای دین کس��ی را نصب 
کند که قائم مقام رسول خدا باشد و در 
حفظ دین و تدبیر امر آن و ارش��ادات، کار 

خود آن جناب را انجام دهد.8
روای��ات متع��ددی از ش��یعه مؤی��د ای��ن 
معناس��ت.9 از منظر اهل سنت نیز برخی 
مؤیدات ب��ر روز غدیر خم ب��ودن معنای 
»الی��وم« وج��ود دارد. ب��رای نمونه فخر 
رازی نقل می کن��د که پیامبر اکرم بعد 
از ن��زول ای��ن آی��ه، 81 روز بیش��تر عمر 

نکرد.10 با توجه به اینکه وفات پیامبر در 
روایات اهل س��نت و برخی روایات شیعه 
روز دوازده��م ربی��ع االول ب��وده اس��ت، 
ب��ه ای��ن نتیجه می رس��یم ک��ه روز نزول 
آی��ه، هجدهم ذی الحجه بوده اس��ت؛11 
هم��ان روزی که پیامبر دس��ت علی 
ابن ابی طال��ب را گرفت و فرم��ود: آیا 
من ولی مؤمنین نیس��تم؟ گفتن��د: آری 
ای رس��ول خدا. حضرت فرمود: هرکس 
من موالی اویم از این پس علی موالی 
اوست. عمر بن خطاب گفت: مبارک باد، 
مبارک باد، ای پسر ابی طالب. تو موالی 
من و موالی هر مس��لمانی شدی. آنگاه 
خدا این آیه را نازل کرد: »الیوم اکملت لکم 

دینکم...«.12
بعد از مش��خص ش��دن معنای »الیوم« با 
نظری به ادامه آیه به این نتیجه می رسیم 
که تا چیزی همه اجزایش موجود نباش��د 
تام نیس��ت و نقص دارد؛ مثل نماز که اگر 
ی��ک جزء آن وجود نداش��ته باش��د، نماز 
نیست. طبق آیه شریفه اگر فردی به همه 
اجزای دین معتقد باش��د ولی والیت امام 
معصوم را ملتزم نباشد، دینداریش ناقص 
است؛ حتی طبق روایات به این علت که 
والیت از نماز و روزه و دیگر مناسك دین 
مهم تر است، ایمانش بر باد است و سایر 

اعمالش قبول نیست.
در روایت��ی در کاف��ی آمده اس��ت: »ما لو 
أّن رجاًل قام لیل��ه وصام نهاره و تصدذق 
بجمیع مال��ه  وحّج جمع دهره ولم یعرف 
والی��ة ولی الّل���ه فیوالی��ه ویکون جمیع 
اعمال��ه بداللته الیه ما کان ل��ه علی الّل�ه 
ج��ّل وع��ّز ح��ق ثواب��ه وال کان من اهل 

االیمان«.13

اقناع اندیشه

"

نبر
ش م

ه فی
مون

ن

موضوع:
غدیر خم، روز امتحان

حسین گمار ، طلبه سطح سه مرکز تخصصی تبلیغ
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رفتار سازی

ما چگونه این نعمت را برخود تمام کنیم 
و در س��ایه آن به کمال برسیم؟ وظیفه 
م��ا در قب��ال غدیر چیس��ت؟ ح��ق آیه 
»لتسئلن یومئذ عن النعیم«14 را چگونه 
ادا کنی��م؟ در روایتی که در تفس��یر این 
آیه ش��ریفه آمده است: »نعمتی که روز 
قیامت از آن سؤال می شود از خوردنی 
و آشامیدنی ها نیس��ت؛ بلکه نعمت ما 

اهل بیت است«.15
روزی ابراهیم جمال اجازه خواس��ت تا با 
علی بن یقطین که وزیر  هارون الرش��ید و 
از دوس��تداران امام کاظم ب��ود، دیدار 
کن��د. علی بن یقطین به او اجازه مالقات 

ن��داد. در همان س��ال علی بن یقطین به 
حج رفت و وارد مدینه شد تا با امام دیدار 
کند؛ ام��ا ام��ام او را نپذیرفت. فردای 
آن روز ام��ام، علی بن یقطی��ن را دیدند. 
عل��ی بن یقطین گفت: م��والی من گناه 
من چیس��ت؟ حض��رت فرم��ود: من تو 
را نپذیرفت��م چون تو ب��رادرت ابراهیم را 
نپذیرفت��ی و خدا حجت را قبول نمی کند 
مگر اینکه ابراهیم تو را ببخش��د. گفت: 
آقا چه کنم در اینجا او کوفه اس��ت؟ علی 
بن یقطین با تصرف امام، س��وار بر اسبی 
با طی االرض به در خانه ابراهیم رس��ید 
و او را ص��دا زد. ابراهی��م ابتدا باور نکرد. 

جریان را به ابراهیم گفت. ابراهیم گفت: 
خ��دا ت��و را ببخش��د، من بخش��یدم. اما 
علی بن یقطین راضی نش��د و گفت: باید 
صورت بر خاک گذارم و تو پا روی صورتم 
بگذاری. ابتدا ابراهیم قبول نکرد؛ اما بعد 
پذیرفت. علی بین یقطی��ن گفت: خدایا 
ش��اهد باش بعد از این عمل با عنایت به 

در خانه امام آمد. امام او را پذیرفت.16
علی بن یقطین حاضر شد وزیر بودن و 
شوکت خود را نادیده بگیرد و امامش را 
راضی نگه دارد؛ چون امام، امام دلش 
بود. امیدوارم ما ه��م جزو رهروان این 

مسیر باشیم.

پی نوشت:
1. انفال: 26. 

2. شهید مطهری؛ امامت و رهبری؛ ص121.
3. ترجمه المیزان؛ ج 5، ص271.

4. همان؛ ص273.
5. همان: 274. 
6. همان: 275. 

7. همان؛ ص281. 

8. همان؛ ص284. 
9. »الم��روی ع��ن االمامی��ن اب��ی جعف��ر و اب��ی 
عبدالّل�ه)علیهما السالم( إّنه إّنما أنزل بعد أن نصب 
النب��ی علیًا لألن��ام یوم غدی��ر خم منصرفة 
عن حجة ال��وداع قاال و هو آخر فریضة أنزلها الّل�ه 
تعالی ثم لم ینزل بعدها فریضة« )نورالثقلین؛ ج1، 

ص589(.
10. تفسیر کبیر فخر رازی؛ ج4، ص289. 

11. تفسیر نمونه.
12. تاریخ بغداد؛ ج 8، ص290.
13. اصول کافی؛ ج2؛ ص. 19

14. تکاثر: 8. 
15. محاسن؛ ج2؛ ص400. 

16. بحاراالنوار؛ ج48؛ ص85. 

"
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امیرالمومنین به رس��ول خدا فرمود 
ش��ما عقیل را خیلی دوست دارید؟ فرمود: 
آری ب��ه خ��دا دو محبت  ب��ه او دارم، یکی 
ب��رای خوبی خ��ودش و یکی ب��رای آن که 
ابوطالب دوستش می داشت؛ و فرزندش به 
س��بب دوستی فرزندت کشته خواهد شد و 
دیده مؤمنان بر او اش��ك ریزند و فرشتگان 
مقرب بر او صلوات فرستند. سپس رسول 
خدا گریست تا اشك هایش بر سینه اش 

روان شد.2
جان بر کف بازار توام یوسف زهرا 

دل باخته دار توام یوسف زهرا 
تنها نه همین لحظه که در کوفه غریبم 

یک عمر گرفتار توأم یوسف زهرا 
فریاد ز هر زخم تنم خیزد و گویم 
 من یاور بی یار توأم یوسف زهرا3 

 ورود به بخش اصلی 
از آن همه کسانی که با ایشان بیعت کردند 
به ج��ز ده نفر، کس��ی با مس��لم بن عقیل 
باقی نماند! ش��ب هنگام چون به مس��جد 
داخل ش��د، آن ده نفر نیز او را ترك نمودند 
و حضرت مس��لم بی کس و تنها ماند. تنها 
از مس��جد بیرون آمد و در کوچه های شهر 
کوفه گردی��د تا بر در خانه زنی رس��ید. نام 
آن زن »َطْوَع��ه« ب��ود. در آنجا توقف نمود 
و از او جرع��ه ای آب طلبی��د. آن زن آب 
آورد و مس��لم را س��یراب نمود. مسلم از او 
درخواس��ت کرد که در خانه خود او را جای 
دهد. آن زن قبول کرد و مسلم را پناه داد. 
پسر آن زن به حال حضرت مسلم آگاه شد 
و با خبرچینی او خبر حضور مسلم به گوش 

ابن زیاد رسید.4

کوفه بهر قتل من اصرار دارد یا حسین
کوفه بر بغض علی اقرار دارد یا حسین

کوچه های کوفه همرنگ مدینه گشته اند
درب های بسته چون دیوار دارد یا حسین

موقع افطار هم کوفه به من آبی نداد
سفره ای خشکیده در افطار دارد یا حسین

در میان کوچه می گردم دعایت می کنم
مسلم تو دیده ای خونبار دارد یا حسین

تا که حج تو شکس��ت از من ل��ب و دندان 
شکست

کوچه گرد کوفه حالی زار دارد یاحسین
دست کوفه از علی کوتاه مانده حالیا

با علِی اکبِر تو کار دارد یا حسین
کاش با ام البنین می ماند در خانه رباب

شهر کوفه حرمله بسیار دارد یا حسین5

پرورش مرثیه

عبیدالّل���ه بن زیاد، محمد بن اش��عث را 
طلب ک��رد و گروهی را ب��ا او روانه نمود 
تا حضرت مسلم را دستگیر کنند. چون 
فرس��تادگان به در خانه َطْوَعه رسیدند، 
مس��لم زره را بر تن کرد و س��وار بر اسب 
شد و با اصحاب ابن زیاد جنگید و گروهی 
از ایش��ان را به درک واصل کرد. سپس 
محمد بن اشعث فریاد زد: ای مسلم! تو 
در امانی. مسلم فرمود: امان نامه فاجران 

غّدار، ارزشی ندارد. 
»َفَلْم َیْلَتِف��ْت إِلی ذلَِك، َوَتکاَث��ُروا َعَلْیِه 
َبْعَد أْن اُْثِخَن ِبالَْجراِح، َفَطَعَنُه َرُجٌل ِمْن 

َخْلِفِه، َفَخرَّ إِلَی ااْلْرِض، َفأِخَذ أسیرا«.6
 چون زخم بس��یار و جراحت بی ش��مار 

بر بدن نازنینش رس��ید و به این واسطه 
سس��ت و ضعی��ف گردی��د، س��ربازان 
ابن زی��اد بر س��ر او هجوم آوردن��د و او را 
احاط��ه نمودند. ناگهان ملعونی از عقب 
س��ر آن جن��اب در آمد و نیزه بر پش��ت 
آن حض��رت زد که از صدمه آن نیزه، بر 
زمین افتاد. آن جماعت، مسلم را اسیر 
و دستگیر کردند و نزد ابن زیاد بردند. آن 
ش��قی، بکیر بن حمران را امر کرد تا آن 
س��ّید مظلوم را بر باالی قصر داراالماره 
برده، او را شهید سازد. هنگامی که بکیر 
ایشان را بر بام قصر می برد، در آن حال 
مش��غول به تس��بیح پ��روردگار و توبه و 
استغفار و صلوات بر رسول الّله بود. 

بکیر ضربتی بر گردن مسلم زد و او را به 
درجه شهادت رسانید.7

ِز راه آمده از خانه خدا برگرد
اگر خودم به تو گفتم بیا، نیا برگرد

 تو را به حیدر کرار بگذر از کوفه
برای خاطر خیرالنسا، بیا برگرد
برای قامت اکبر، دو تا عبا بردار

که جا نمی شود این تن به یک عبا، برگرد
خدا به خیر ُکند، شمر چکمه پوشیده

در انتظاِر تو اِستاده بی حیا، برگرد
یزید، چوب به دستش گرفته منتظر است

که بر لبت بزند ضربه با عصا، برگرد8

اوج مرثیه

پی نوشت:
1. فرازی از زیارت حضرت مسلم بن عقیل.

2. شیخ صدوق؛ األمالی؛ ص128. 
3. شعر از استاد سازگار.

4. س��ید بن طاووس؛ لهوف؛ انتشارات نبوغ؛ ص 
 .76

5. شعر از جواد حیدری. 
6. سید بن طاووس؛ پیشین؛ ص78. 

7. همان،ص80. 
8. شعر از سعید خرازی. 

ورود به روضه با سالم و صلوات 
الُم«.1 الُِح الُْمِطیُع لِلَِّه َو لَِرُسولِِه َو لَِأِمیِر الُْمْؤِمِنیَن َو الَْحَسِن َو الُْحَسْیِن َعَلْیِهُم السَّ َها الَْعْبُد الصَّ الُم َعَلْیَك أَیُّ »السَّ

ضه
 رو

ش
ه فی

مون
ن

موضوع:
روضه مسلم علیه السالم

یاسین شیخ زاده
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 اشاره:
می��ان امام��ان ش��یعه، ام��ام باق��ر یک��ی از 
شخصیت های مهم و تأثیرگذار در جهان اسالم 
اس��ت که نقش مهمی را در احیا و نش��ر حقایق 
نبوی و پیش��رفت عل��وم در دوران خویش و بعد 
از حیات خود داشته است؛ به گونه ای که بزرگان 
اه��ل س��نت از معاصری��ن آن حض��رت و حتی 
علمای اهل سنت بعدی را به سخنان و اعترافات 
ش��گفت آوری وادار کرده اس��ت. ش��هادت امام 
باقر در هفتم ذی الحجه بهانه ای شد تا کلمات 
و س��خنان اهل سنت در وصف آن امام همام در 

این نوشتار مورد بازخوانی قرار گیرد. 

 جایگاه حدیثی امام
امام باقر در نگاه اهل س��نت از نظر علم طبقات 
رجال حدیث، جزو تابعین است؛ چنان که نسائی 
امام را از فقهای تابعین اهل مدینه برمی شمارد. 
گرچه برخی ایش��ان را در طبقه چهارم می دانند؛ 
ولی مش��هور اهل سنت امام باقر را از طبقه سوم 

دانسته اند. 

 روایات امام در صحاح
جایگاه علمی و حدیثی ایش��ان نزد اهل س��نت 

سّر دلبران در حدیث دیگران
امام باقر  از دیدگاه اهل سنت

محمد محسن طبسی

بس��یار باال اس��ت؛ به گونه ای که تمامی صحاح 
شش گانه)صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع 
الصحیح ترمذی، س��نن ابوداود، س��نن نسائی، 
سنن ابن ماجه( و مسانید و تفاسیر روایی و مأثور 
و کتب فقهی اهل تس��نن از ایش��ان حدیث نقل 

کرده اند. 

 مشایخ و راویان
مّزی ش��افعی و ذهبی شافعی در کتاب های خود 
می نویس��ند: محمد بن علی از بزرگان بس��یاری 
حدیث نقل کرده اس��ت؛ پیامبراکرم، امام علی، 
امام حسن، امام حس��ین، امام سجاد، عبدالّل�ه 
بن عباس، ام س��لمه، عایشه، عبدالّل�ه بن عمر، 
جاب��ر بن عبدالّل�ه انص��اری، ابوس��عید خدری، 
س��عید بن مس��یب، ان��س بن مال��ک، ابراهی��م 
بن سعد بن ابی وقاص، عبدالّل�ه بن جعفر، سمره 
بن جندب، عبیدالّل�ه بن ابی رافع، عطاء بن یسار 

و محمد بن علی بن حنفیه. 
از امام باقر نیز بزرگانی چون فرزند گرامی آن 
حضرت ام��ام صادق، اب��ان بن تغلب کوفی، 
ابیض بن ابان، بّس��ام صیرفی، ابو حمزة ثمالی، 
جابر بن یزید جعفی، حجاج بن ارطاه، س��لیمان 
اعم��ش، ابن ش��هاب زهری، و حک��م بن عتیبه 

حدیث نقل کرده اند. 
گفتنی است شمار کسانی که از امام باقر حدیث 
نقل کرده اند بیش از تعداد راویان یاد شده است؛ 
چراکه در بررسی های انجام شده بیش از شصت 
راوی و م��الزم امام باقر وج��ود دارد که از آن 
حض��رت احادیث فراوانی نق��ل کرده اند؛ ولی به 
سبب شیعه بودن آنان، نام این راویان بیان نشده 
است و از طرف دیگر ابن حجر عسقالنی شافعی 
در کتاب لسان المیزان این شصت نفر را در زمره 
ضعفا ش��مرده و عل��ت ضعف آنان را نیز ش��یعه 
بودن دانسته اس��ت. همچنین ابن سعد در مقام 
تضعیف کس��انی که از ام��ام روایت نقل می کنند 
می گوید: »و لیس یروی عنه من ُیحَتجُّ به«. این 
در حالی است که ابن کثیر دمشقی می گوید: »و قد 
روی ع��ن غیر واحٍد من الصحابة و حدّث عنهم 
جماعة من کبار التابعین و غیرهم«. بس��یاری از 
بزرگان��ی که به احادیث آنان احتجاج می ش��ود از 
جمله زهری، و حکم بن ُعتیبه از امام روایت نقل 
می کنند؛ همچنین به گواه بزرگان اهل س��نت، 

ابوحنیفه از امام باقر حدیث نقل کرده است. 

 شخصیت امام باقر در کلمات اهل سنت
بسیاری از فقها و محدثین بنام اهل سنت حنفی، 

ت
عرف

م
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مالکی، شافعی و حنبلی به مقام واال و باعظمت 
علمی و معنوی امام باقر اذعان داش��ته اند که به 

برخی از این سخنان اشاره می شود:
 ابن شهاب زهری)123 ه.ق(: سیوطی شافعی 
می گوید: »زهری و دیگ��ران محمد بن جعفر را 

توثیق کرده اند«.
سفیان بن ُعَتینه)198 ه.ق(: عن جعفر الصادق 
قال »حدثنی ابی و کان خیر محمدی یومئٍذ علی 

وجه االرض«.
عبدالّل�ه بن عطاء)از راویان قرن دوم(: »ما رأیت 
العلماء منه احٍد اصغر علمًا عند ابی جعفر لقد رأیت 
الَحَکم عنده کانه ُمتعلم«. سبط ابن جوزی حنفی 
در ادامه ب��ه نقل از برخی می گوی��د: »لقد رأیت 
الحک��م عنده کان عصفور مغلوب یعنی بالحکم 
الحک��م بن عتیب��ه و کان عالمًا نبی��اًل جلیاًل فی 
زمانه«. در تکمیل گفتار سبط ابن جوزی باید گفت 
حکم بن عتیبه)115 ه.ق( یکی از دانش��مندان 
بزرگ در کوفه و عراق به ش��مار می رفت. ذهبی 
شافعی درباره وی می گوید: »االمام الکبیر عالم 
اه��ل الکوفه«؛  همچنی��ن در جای دیگر عجلی 
می گوی��د: »کان الحکم ثقة ثبت��ًا فقیهًا من کبار 
اصح��اب ابراهی��م نخعی و کان صاحب س��نٍة و 
اتباع«. حک��م بن عتیبه با این موقعیت و جایگاه 

علمی همانند گنجشک، مغلوب امام می شد. 
احم��د بن حنب��ل)241 ه.ق(: »ابو جعفر محمد 

بن علی بن حسین ثقة قول الحدیث«. 
محمد بن اس��ماعیل بخ��اری)254 ه.ق( نیز در 
کتاب خود »التاریخ الکبیر« نام ایش��ان را آورده و 
طبق مبنای بخاری، این نشانگر اهمیت داشتن 

امام است. 
ابن قتیبه دین��وری)276 ه.ق(: »محمد بن علی 

کان یکنی اباجعفر و کان له فقه«.
ابوحات��م رازی ش��افعی)327 ه.ق( نیز در کتاب 
خ��ود چنانچ��ه ک��ه در مقدم��ة کت��اب »الجرح و 

ذهبی امام را به دلیل جایگاه واالی علمی، 
اخالقی و اجتماعی و نیز داشتن تدبیر و 

دوراندیشی و جمع و تجلی تمامی صفات 
برتر، مستحق امامت و زعامت امر مسلمین 

می داند.

التعدیل« خود گفته تمام تابعین را ثقه دانس��ته و 
نام امام که از تابعین است را در این کتاب می آورد. 
ابن جوزی حنبلی)597 ه.ق( نیز در کتاب خود که 
در آن به معرفی شخصیت های برگزیده و نامی 
تاری��خ می پردازد، از امام در بخش تابعین مدینه 

به بزرگی یاد می کند. 
 سبط ابن جوزی حنفی)654 ه.ق(: »محمد من 
الطبقة الثالث��ة من التابعین من اهل المدینه کان 
عالمًا عابداً ثقة روی عنه االئمة الحنفیه و غیره«.

شمس الدین ابن خلکان شافعی)681 ه.ق(: »ابو 
جعفر محمد بن زین العابدین علی بن الحس��ین 
بن علی بن ابی طالب. الملقب بالباقر احد االئمة 
االثنی عش��ر فی اعتقاد االمامیة و هو والد جعفر 

الصادق... کان الباقر عالمًا سّیداً کبیراً«.
ذهبی شافعی سلفی)748 ه.ق(: »ابوجعفر الباقر 
سید بنی هاشم فی زمانه... و کان احد من جمع 
العلم و الفقه و الش��رف و الدیانه و الثقة و السؤود 
و کان یصل��ح للخالف��ة و هو احد االثنی عش��ر 
الذین تعتقد الرافضه عصمته��م و...«. در جای 
دیگر می گوی��د: »و کان احد من جمع بین العلم 
و العمل و السؤود و الشرف و الثقة و الرزانه)متانه( 
و کان اه��اًل للخالف��ة و هو احد االئم��ة االثنی 
عش��ر الذین ُتَبجلهم الش��یعة االمامی��ة و تقول 
بعصمته��م و بمعرفتهم بجمیع الدی��ن... و لقد 
کان ابو جعفر امامًا مجتهداً تالیًا للکتاب الّل�ه کبیر 
الشأن، و نحبه فی الّل�ه لما تجمع فیه من صفات 
الکمال«؛ همچنین در فرازهای دیگر، امام را این 
گونه توصیف می کند: »کان من فقهاء المدینه«؛ 
»ابو جعفر الباقر س��یُد امام فقیه یصلح لالمامة«؛ 
»االم��ام الثب��ت الهاش��می العل��وی المدنی احد 
االعالم و کان سید بنی هاشم فی زمانه و اشتهر 

بالباقر من قولهم بقر العلم یعنی شقه«؛

 سخن پایانی

آنچه که از میان اقوال و دیدگاه های گوناگون اهل 
تس��نن درباره امام باقر مطرح شده، ایشان را 
یکی از شخصیت های بی نظیر و برجستة علمی، 
فقهی، اخالق��ی و اجتماعی مط��رح می کنه که 
امام��ت و هدای��ت روحی و معن��وی جامعه را به 
دس��ت گرفته بود. این نکته در کالم بس��یاری از 
بزرگان اهل س��نت از جمله شمس الدین ذهبی 
نمایان است. ذهبی امام را به دلیل جایگاه واالی 
علمی، اخالقی و اجتماعی و نیز داشتن تدبیر و 
دوراندیشی و جمع و تجلی تمامی صفات برتر، 
مس��تحق امامت و زعامت امر مسلمین می داند 
و می گوی��د: »و کان اح��د من جم��ع علم و الفقه 
و الش��رَف و الدیانة و الثقة و الس��ؤود... و امامًا، 
مجتهداً، تالیًا لکتاب الّل�ه کبیر الشان... یصلح 
للخالفه«. در جای دیگر می گوید: »و کان اهاًل 
للخالف��ة« و »ابو جعفر الباقر س��یٌد، اماٌم، فقیٌه، 

 .»یصلح لالمامة
پی نوشت:

مهم ترین منابع استفاده شده در این نوشتار عبارت اند از: 
1.طبقات الحفاظ؛

2. تقریب التهذیب؛
3. ذکر اسماء التابعین؛ 

4. تاریخ دمشق؛
5. طبقات الکبری؛ 

6. صفة الصفوة؛
 7. سیر اعالم النبالء؛ 

8. رجال صحیح بخاری و مسلم؛ 
9. الجمع بین الرجال الصحیحین؛ 

10. تهذیب الکمال؛ 
11. لسان المیزان؛

12. البدایة و النهایة؛ 
13. تذکرة الخواص؛ 

14. التاریخ الکبیر؛ 
15. مشاهیر علماء و االبصار؛ 

16. وفیات االعیان؛ 
17. تذکرة الحفاظ. 

*عالقه من��دان برای دریافت جزئیات بیش��تر با دفتر مجله 
تماس حاصل فرمایند.
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خرما فروش ایرانی
به بهانه شهادت میثم تمار در 22 ذی حجه

رضا اخوی

 میثم...
»میثم« فرزند یحیی اس��ت و از س��رزمین »نه��روان« منطقه ای میان 
ایران و عراق. بعضی او را ایرانی و از مردمان فارس دانس��ته اند و کنیه 
او ابوس��الم)یا ابوجعفر( بوده است. وی در کوفه خرما می فروخت و به 

همین سبب، به »تّمار« یعنی »خرما فروش« شهرت یافت. 

 ماجرای اولین مالقات
میثم، غالم آزاد شده حضرت علی است. او برده زنی از بنی اسد بود 
که علی او را خریداری کرد و آزاد نمود. از او پرسید: نام تو چیست؟ 
گفت: »سالم«. فرمود: رسول خدا به من خبر داده که پدر و مادرت 
در عجم نام تو را »میثم« نهاده اند. گفت: آری؛ خدا و رسولش و تو ای 
امیرالمؤمنین راس��ت می گویید؛ به خدا سوگند نام من میثم است. 
حضرت فرمود: حال نامی  که رسول خدا برای تو قرار داده برگزین. 

از آن تاریخ به میثم و به کنیه ابوسالم معروف شد.1
بدین ترتیب، میثم از اسارت آزاد شد، ولی این بار به گونه ای دیگر اسیر 

شد؛ اسیر والی علی و شیدای محبت و عشق او.
 رابطه عمیق میثم با حضرت علی

به واس��طه  وجود اس��تعداد معنوی واال در میثم، حضرت علی به او 
عالقه ی زیادی داش��ت و صفا و صمیمیتی میان امام علی و میثم 
بود. حضرت حتی به مغازه خرما فروشی میثم می رفت و در آنجا با او 

صحبت می کرد و قرآن و معارف دین را به او می آموخت.
ام��ام علی که او را الیق و بااس��تعداد یاف��ت، دانش و حکمت های 
فراوانی به وی آموخت، حتی برخی اسراری را که به هر کس نمی توان 
گفت و نیز علِم مصیبت ها و مرگ ها که با داشتن این علم، قبل از رخداد 
مصیبت ها، مرگ افراد، بالها و فتنه های زمانه، از آن ها آگاه می ش��د 

را به او آموخته بود. از این رو میثم تّمار را »صاحب سّر« امیرالمؤمنین 
می دانند.

 خبر از شهادت
یکی از خبرهایی که حضرت علی میثم را از آن آگاه کردند، چگونگی 
ش��هادت میثم بود: »تو بعد از من دستگیر می ش��وی و به دار آویخته 
خواهی ش��د. روز س��وم از بینی تو خون خواهد آمد و محاس��نت از آن 
خون خضاب خواهد ش��د. تو بر در خانه عم��رو بن حریث، جزء آن ده 
نفری خواهی بود که به دار آویخته می ش��وند. چوبه دار تو از همه آنها 

کوتاه تر است«.2
زمان گذش��ت تا اینک��ه در دوران حکومت یزید، میث��م را نزد ابن زیاد 
آوردن��د. ابن زی��اد به او گف��ت: تو بای��د از علی برائ��ت بجویی و از 
او بدگوی��ی کن��ی؛ وگرنه دس��ت و پای��ت را قطع می کنم و ت��و را به دار 
می آویزم. میثم آگاهی خود را نقل کرد. ابن زیاد گفت: دست و پایت را 
قطع می کنم. اما زبانت را باقی می گذارم تا دروغ تو و موالیت را آشکار 
س��ازم. س��پس دس��ت و پای او را قطع کرد و او را باالی دار برد. او در 
 باالی دار صدا می زد: ای مردم هر کس��ی می خواهد احادیث علی
را بش��نود جلو بیاید و مردم جمع ش��دند. عمرو بن حریث به عبیدالّل�ه 
بن زیاد گفت: می ترسم او دل های مردم کوفه را دگرگون کند و آنها علیه 
تو خروج کنند. عبیدالّل�ه دستور داد: برو زبانش را قطع کن! سپس زبان 

او را قطع کردند و میثم به شهادت رسید.3

درس هایی از زندگی میثم
 انس با قرآن

میث��م نه تنها با قرآن مأنوس بود، بلکه با تعمق در آیات و پرس��ش از 

ت
عرف

م
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»تو بعد از من دس�تگیر می ش�وی و به دار 
آویخته خواهی ش�د. روز س�وم از بینی تو 
خ�ون خواه�د آمد و محاس�نت از آن خون 
خضاب خواهد ش�د. تو ب�ر در خانه عمرو 
بن حریث، جزء آن ده نفری خواهی بود که 
به دار آویخته می شوند. چوبه دار تو از همه 

آنها کوتاه تر است«.

مفسر بزرگ قرآن کریم امیرالمؤمنین، به جایگاه واالیی دست یافته بود. در 
س��فری که در سال ش��صت ه.ق به مّکه رفت، خدمت ابن عباس رسید و گفت: 
»هر چ��ه می خواهی از تفس��یر قرآن بپرس؛ زیرا من تنزی��ل و تأویل قرآن را نزد 
امیرالمؤمنین فرا گرفته ام«. س��پس تفس��یر خود را به ابن عباس عرضه کرد و 

وی آن را نوشت.4

 همدم و همراه والیت
 بود. او گاهی مناجات های امام علی میثم از نزدیکان و یاران امیر مؤمنان
را در نخلس��تان های کوفه از نزدیک مشاهده کرده است. میثم می گوید: »شبی 
همراه امام علی از کوفه بیرون آمدیم. ابتدا امام علی در مسجد جعفی چهار 
رکع��ت نماز خواند و با ای��ن جمالت به درگاه خدا به راز و نی��از پرداخت: معبودا! 
چگون��ه تو را بخوانم با آنکه نافرمانیت ک��رده ام و چگونه نخوانمت با اینکه تو را 
می شناسم و مهرت در دلم استوار است. دستی به سویت دراز کردم که پر از گناه 
است. چشمی  که پر از امید و...«. دعایش که تمام شد، سر به سجده گذاشت و 
صد مرتبه »العفو« گفت و از مسجد بیرون آمد. من او را همراهی کردم. مقداری 
راه پیمودیم. حضرت خطی روی زمین کش��ید و فرمود: مب��ادا از این خط عبور 
کنی و رفت. من که ترس��یدم دش��منان و معاندان، صدمه ای ب��ه امام بزنند، به 
دنبالش رفتم. دیدم س��ر را تا کمر، درون چاهی کرده و مناجات می کند. حضور 
مرا حّس کرد و فرمود: کیس��تی؟ گفتم: میثم. فرمود: مگر دستور ندادم، از خط 
بیرون نیایی؟ گفتم: بله، اّما دلم آرام نمی گرفت و بر جان شما ترسیدم. فرمود: 
از حرف هایم چیزی ش��نیدی؟! گفتم: نه. آنگاه شعری برایم سرود: »در سینه ام 
اسراری است که چون سینه تنگ شود، زمین را با دست حفر می کنم. راز خویش 
را ب��دان می گوی��م. وقتی از زمین گیاهی می روی��د، آن گیاه حاصل بذرهای من 

است«.5

 تربیت فرزندان والیی
میث��م تّمار، همچن��ان که خود در خدمت اهل بیت بود، س��ه تن از فرزندانش 
 6بودند. ش��عیب بن میثم از اصح��اب امام صادق نی��ز از اصحاب اهل بیت
و عمران بن میثم7 و صالح بن میثم نیز از تابعان و محدثان ش��یعی هس��تند که از 
محضر نورانی امام باقر و امام صادق بهره بردند و از اصحاب آن دو حجت 
خ��دا بودند. روزی امام باقر خطاب به صالح فرمود: »إنی أحّبک و أحبُّ أباک 

حّبًا شدیداً؛ من، تو و پدرت)میثم تمار( را با تمام وجود دوست دارم«.8
نوادگان میثم نیز به شرف همنشینی با امامان اهل بیت نائل شدند؛ تا آنجا که 
در نقل احادیث و معارف اهل بیت در زمره رجال موّثق قرار گرفتند. »شعیب« 
که یکی از پسران اوست، پسری به نام »اسماعیل« داشته و اسماعیل نیز دارای 
پسری به نام علی است و علی، نخستین کسی است که عقاید امامّیه را بیان کرده 
و چندین کتاب تألیف نموده است؛ از جمله این آثار، کتابی در زمینه امامت به نام 

.الکامل« و کتاب دیگری به نام »االستحقاق« است«

پی نوشت:
1. ابن اب��ی الحدید؛ ش��رح نهج البالغه؛ ج2، ص291؛ ارش��اد مفی��د؛ ج1، ص323؛ ابن حجر؛ 

اإلصابه؛ ج4، ص118.
2. ابن حجر عس��قالنی؛ االصابه فی تمییز الصحابه؛ ج6، ص250؛ ابن  ابی الحدید؛ ش��رح نهج 

البالغه؛ ج2، ص292.
3. شیخ طوسی؛ اختیار معرفه الرجال؛ ج1، ص298.

4. ابن ابی الحدید؛ ش��رح نهج البالغه؛ ج2، ص292؛ کّش��ی؛ رجال؛ ص3؛ عالمه مجلس��ی؛ 
بحاراالنوار؛ ج40، ص199.

5. طوسی؛ رجال؛ ص217؛ مامقانی؛ تنقیح المقال؛ ج2، ص87؛ جامع الروات؛ ج1، ص41.
6. نجاشی؛ رجال؛ ص207؛ طوسی؛ رجال؛ ص18؛ تنقیح المقال؛ ج2، ص352؛ جامع الروات؛ 

ج1، ص645.
7. طوسی؛ رجال؛ صص126 و 218؛ جامع الروات؛ ج1، ص409؛ عالمه حلی؛ رجال؛ ص88.

8. رجال؛ کّشی؛ صص83  و 84.

مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره  1۶5، مهرماه 1392 16

بر
من

ل |
ل او

ص
ف



انتس��اب ولی از س��وی خداوند برای مؤمنین از 
باب قاعده لطف و همچنین از لحاظ عدل بارها 
و باره��ا در کالم امامیه مورد بررس��ی قرارگرفته 
و یک��ی از دالئ��ل قطعیه ب��رای اثب��ات والیت 

امیرالمؤمنین شمرده شده است. 
اکم��ال دین که با اعالم والیت امیرالمؤمنین در 
آیه سه س��وره مائده بیان شده است، نمونه بارز 
اهمیت مسئله والیت در دین و بلکه رکن اصلی 
ب��رای رضای��ت الهی از اس��الم و دی��ن مؤمنان 

است. 
در این مقاله تالش ش��ده است با اشاره اجمالی 
به مقام ولی در منظر شیعه به گوشه ای از تئوری 

پیشرفته والیت فقیه نیز توجه شود. 

 قرآن و بیان جایگاه مقام والیت
در آیه سه سوره مائده می خوانیم: »الیوم اکملت 
لک��م دینکم و اتممت علیک��م نعمتی و رضیت 
لکم االس��الم دین��ا«. در اینجا چن��د نکته قابل 
توجه است؛ اواًل اکمال دین نمی تواند به معنای 
اکمال احکام دین باش��ند؛ زی��را احکام هیچ گاه 
کامل نمی شوند و مسائل مستحدثه همیشه پدید 
می آیند؛ ل��ذا این اکمال به ف��راز اولیه آیه که در 

عهدی دوباره
بررسی کوتاه مسئله والیت فقیه در منظر عقل و نقل

سید مهدی رضوی
طلبه دروس عالی حوزه علمیه قم

خصوص برخی احکام اس��ت مربوط نمی شود. 
ثانیًا اکمال دین به معن��ای کمال در اصول دین 
اس��ت نه ف��روع آن و تنها بحث باق��ی مانده در 
اصول نیز مسئله جانش��ینی رهبری بوده است 
که تکلیفش تا آن زمان رس��مًا معلوم نشده بود. 
بنابرای��ن ودیعه تمام پیامبران توس��ط حضرت 
 خات��م به صاحب آن یعنی علی بن ابی طالب
واگذار شد و رهبری امت پس از آخرین پیامبر بر 

عهده اول امام معصوم قرار گرفت.
 ب��ا توجه به حوادث تاریخ و غصب حق مس��لم 
امیرالمؤمنی��ن در حکومت، پس از وفات پیامبر 
اکرم نمی ت��وان گفت که والیت ایش��ان نیز 
نقض ش��ده باش��د؛ زیرا اعالم والیت از س��وی 
پیامبر و در راس��تای اکمال دین صورت پذیرفته 
اس��ت و این امان��ت تا به ام��روز بر عه��ده امام 

معصوم باقی مانده است. 
بنابرای��ن ام��ر والیت ی��ک اصل یقینی اس��ت 
ک��ه امام آن را داراس��ت و در ط��ول تاریخ، ائمه 
شیعه)علیهم السالم( در قالب های متفاوتی به 
مردم عرضه کرده اند؛ مانند قرار دادن اشخاصی 
به عنوان نائب خاص و یا ارجاع مردم به راویان 
حدیث ب��رای ح��ل مشکالتش��ان. در حقیقت 

تئ��وری والیت فقیه نیز یکی از پیش��رفته ترین 
ان��واع عرضه والیت به مردم اس��ت ک��ه با ادله 

عقلی و نقلی مشروعیت آن اثبات می شود. 

 عقل و اثبات جایگاه مقام والیت
به گفته امام راحل والیت فقیه از اموری اس��ت 
که تصور آن موجب تصدیق آن می شود؛ چراکه 
ب��ا اندک تأم��ل و دقتی در آن می ت��وان دریافت 
که فه��م معنای اصلی والیت فقی��ه که یکی از 
گونه ه��ای تعلق والیت امام بر مردم به وس��یله 
یک فقیه اس��ت، موجب تصدیق آن می ش��ود. 
باید دانست که مراد از والیت در مسئله ولی فقیه 
سلطه به معنای فقهی و قانونی آن است؛ نه به 
معنای فلسفی آن که به معنای احاطه بر حدوث 
و بقای شئ است و نه معنای کالمی که به معنای 
ت��رازوی حق و باط��ل بودن اس��ت و نه معنای 
عرفانی آن که یعنی تس��لیم قلبی مرید در قبال 
اراده قلبی م��راد؛ زیرا همه اینه��ا اختصاص به 
معص��وم دارد. در حقیقت مراد از والیت، همان 
س��لطه ای اس��ت که وجودش در ه��ر جامعه ای 
ضروری اس��ت و حاکمان در جوامع خردمندان، 

آن را به کار می گیرند. 
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امام خمینی با اش�اره به ای�ن روایت فرموده 
ان�د: »این روایت ب�ر مش�روعیت الهی والیت 
فقی�ه داللت دارد؛ زیرا امام صادق ش�یعیان 
را از رجوع به حاکم�ان طاغوت در همه زمینه ها 
نهی کرده اس�ت؛ چنان که حض�رت به آیه قرآن 
تمس�ک نمود و امام با جمله "فانی قد جعلته 
علیکم حاکم�ا" برای فقیهان والیت جعل نموده 
اس�ت؛ زیرا ش�رایطی که در حدیث آمده است 
)فمن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و 
عرف احکامنا( بر فقیه تطبیق می شود«. مرحوم 
صاح�ب جواه�ر نی�ز همی�ن اس�تدالل را بیان 

کرده اند.

دلیل عقلی محض که بر مشروعیت والیت فقیه 
بیان شده، دارای دو مقدمه است. 

مقدمه اول: اقامه عدل به طور مطلق در تمامی 
جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و ظلم 
کردن جایز نیست؛ همان گونه که در معرض ظلم 

قرار دادن مردم جایز نیست. 
مقدمه دوم: کس��ی نمی تواند ع��دل را اقامه کند 
مگر اینکه عالم به آن باشد؛ زیرا کسی که مفهوم 
ع��دل را نمی دان��د نمی توان��د آن را اقام��ه کند. 
بنابراین حاک��م باید در علم به عدالت از دیگران 
اعلم باشد و بالطبع اگر غیر او در حاکم بودن اعلم 
به عدالت باشد، در حاکم بودن از وی اولی است. 
نیز کس��ی که عل��م به عدال��ت دارد، ولی اصول 
عدالت به قدری در ش��خصیت و صفات ذاتیش 
ملکه نشده اس��ت که در همه حال از التزام او به 
عدالت اطمینان حاصل ش��ود، نمی توان از ظلم 
کردن وی در امان بود. چنین فردی به طور قطع 
در حکوم��ت و والیتش بر م��ردم نیز به ضوابط 

عدالت و موازین آن ملتزم نخواهد بود. 
نتیج��ه این دو مقدمه این اس��ت که عقل حکم 
می کن��د بر اینکه حاکم، عالوه ب��ر عدالت، باید 
اعلم به عدالت هم باش��د که مقص��ود از والیت 
فقیه عادل نیز همین است. از این رو عقل حکم 
می کند که حاک��م باید به عدالتی که اعتقاد دارد، 
عالم باش��د و ب��ه گونه ای به آن ملتزم باش��د که 
اطمینان حاصل شود در حکومت و اداره جامعه 

از موازین عدالت کوتاهی نخواهد کرد. 1

 نقل و جایگاه والیت
مقبوله عمر بن حنظله و توقیع منس��وب به امام 
زمان نیز از جمله مهم ترین ادله روایی برای 
مش��روعیت والیت فقیه است. عمر بن حنظله 
می گوید: »از امام صادق پرس��یدم: دو نفر از 
دوستان ما در دین ما و میراث اختالف داشتند؛ 
لذا به نزد قاضی ی��ا حاکم رفتند تا آنان بین آنها 
حکم کنن��د. آیا این کار رواس��ت؟ امام فرموده: 
ه��ر کس از آنه��ا بخواه��د داوری کند چه حق و 
چه باطل در حقیقت از طاغوت دادخواهی کرده 
است و هرچه از آنها بگیرد هرچند که حق طبیعی 
او باشد حرام است. پرسیدم پس چه باید بکنند؟ 
حضرت فرمود: باید ببینند چه کسی حدیث ما را 
روایت کرده و حالل و حرام ما را شناخته است. 
س��پس برآنچه حکم می کند رضایت دهند و از 
قضاوت او خشنود شود؛ زیرا من وی را حاکم بر 

شما قرار داده ام«.2
امام خمینی با اش��اره به ای��ن روایت فرموده 
ان��د: »این روای��ت بر مش��روعیت الهی والیت 
فقی��ه داللت دارد؛ زیرا امام صادق ش��یعیان 
را از رج��وع به حاکمان طاغوت در همه زمینه ها 
نهی کرده اس��ت؛ چنان که حضرت به آیه قرآن 
تمسک نمود و امام با جمله "فانی قد جعلته 
علیکم حاکما" برای فقیهان والیت جعل نموده 
اس��ت؛ زیرا ش��رایطی که در حدیث آمده اس��ت 
)فمن قد روی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا 
و ع��رف احکامنا( ب��ر فقیه تطبیق می ش��ود«. 
مرحوم صاح��ب جواهر نیز همین اس��تدالل را 

بیان کرده اند.3

روایت »و اما الح��وادث الواقعه فارجعوا فیها الی 
رواه حدیثن��ا فانه��م حجتی علیک��م و انا حجه 
 الّل���ه«4 که به عنوان توقی��ع حضرت حجت
به نقل از ش��یخ کلینی نقل شده است به روشنی 
بیان کننده این مطلب اس��ت که فقها دارای چه 
جایگاهی نزد ائمه هستند. امام خمینی عقیده 
دارند که مقصود از حوادث در این روایت مسائل 
ش��رعی و احکام نیس��ت که راوی س��ؤال کرده 
باشد؛ زیرا این مسئله احتیاج به پرسش نداشته 
اس��ت و برای همه روش��ن بوده که در احکام به 
فقها رج��وع کنن��د. بنابراین منظ��ور از حوادث 
گرفتاری های اجتماعی � سیاسی است که برای 
مردم رخ می داده است و امام مردم را به فقها 

ارجاع داده و آنان را حجت خوانده است.5
با توجه به چنین اجازاتی از س��وی ائمه روش��ن 
می ش��ود امامان حت��ی در زمینه حکومت و حل 
و فصل مش��کالت سیاس��ی و اجتماعی، مردم 
را ب��ه تبعیت از فقیه و پذیرش والیت او هدایت 
کرده اند. بنابراین والیت فقیه بر اساس ادله نقلی 
و عقلی از جانب معصوم و در امتداد والیت آنان 
اس��ت؛ البته نه در تکوین، بلکه در تش��ریع و به 

 .صورت مطلق
پی نوشت:

1. اراکی، محسن؛ نظریه الحکم فی االسالم؛ فصل 6. 
2. کلینی؛ اصول کافی؛ ج1، ص67. 

3. امام خمینی؛ والیت فقیه؛ صص 80-77.
4. محم��د بن علی ابن بابویه؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ 

ج2، ص484. 
5. امام خمینی؛ پیشین؛ ص 102. 
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پ��رده حجره را که کنار می زدی، در تاریکی محیط 
مدرسه اولین چیزی که مجذوبت می کرد سفیدی 
قرص م��اه بود. انگار که در دل ش��ب روزنه نوری 
باز ش��ده باشد. دلت می خواس��ت کنار حوض آبی 
وس��ط حیاط، کنار س��اقه پیچ در پی��ِچ درخت تاک 
که تا باالی داربست چوبی خودش را کشانده بود، 
بنشینی و دست هایت را با آب خنک سحرهای آن 
نمناک کنی. بعد یک مشت آب برداری و صورتت 
را هم بی نصیب نگذاری. نمازت که تمام می ش��د 
دل��ت هنوز پر از آرامش س��حر ب��ود؛ اما ناگهان به 
دلت ش��ور می افتاد. انگار که دارند توی دلت رخت 
می شورند. یاد امروز می افتادی؛ یاد کالس و درس 
و بح��ث؛ یاد ف��ردا؛ یاد فرداهایی ک��ه از پی هم به 
سرعت می آید؛ یاد فرداهایی که حاال با لفظ امروز 
خطابش��ان می کنی؛ یاد هدفی که ب��رای آن، این 
راه را انتخاب کرده ب��ودی؛ یاد خانواده ای که حاال 
کیلومترها دورتر از آنها زندگی می کنی؛ یاد دوستان 
کوچ��ه و محل ک��ه تنها ماندند تا تو عالم ش��وی و 
برگ��ردی با جواب س��ؤاالت ریز و درشتش��ان؛ یاد 
عهدی که پیش از آمدنت در این راه با خود بستی؛ 

مرا عهدی است با جانان
هویت طلبگی و بایسته های آن

برگرفته از درسنامه میثاق طلبگی
حسین فروغی

یاِد... . 
بعید است کس��ی در میان ما باشد که برای یک بار 
هم این یادها برایش زنده نشده باشد. یادهایی که 
گاه آزار می دهد و گاه مشوق می شود؛ مشوِق ماندن 
بر عهدی که دنیا و آخرتمان به آن بس��ته اس��ت. 
خوب اس��ت در این مجال یکب��ار دیگر نگاهی به 
عالم طلبگی و زوایای پنهان و پیدای آن بیندازیم. 
این مقاله تلخیصی است از کتاب میثاق طلبگی به 

قلم حجت االسالم محمد عالم زاده نوری. 

 تعریف هویت و اقسام آن
هوی��ت هرکس یا هرچیز اوصاف ویژه اوس��ت که 
در کس��ان یا چیزهای دیگر دیده نمی شود؛ یعنی 
اموری که وجه تمایز او از س��ایرین است و موجب 
بازشناس��ی او از دیگران می ش��ود. هوی��ت دارای 
اقس��امی اس��ت: هویت نوعی، صنف��ی و فردی. 
هویت همان طور که تمایزات یک چیز را از دیگران 
بیان می کند اوصاف مشترک میان افراد یک نوع را 
نیز بیان می کند. بنابر این، هویت صنفی یک طلبه 
مایه امتیاز او از غیرطلبه ها و مایه اشتراک طلبه ها 

با یکدیگر خواهد بود. س��ؤال این است که هویت 
صنفی طالب چیست؟ 

 پیشینه و مقیاس هویت طلبگی
چنانچه از روایت »إِنَّ الُْعَلَماَء َوَرَثُة الَْأْنِبَیاء«1 بر می آید 
ط��الب از نظر صنفی و ش��غلی تبارش��ان به انبیاء 
می رس��د. بنابراین پیش��ینه هویت صنفی طالب 
را باید به درازای سلس��له انبی��اء و پیامبران بدانیم. 
همچنین با توجه به آیه 122 س��وره توبه که ما آن 
را به آی��ه نفر می شناس��یم، چارچوب های هویت 
صنفی طلبه را باید س��ه چی��ز بدانیم: فهم عمیق 
دین)لیتفقه��وا(؛ تبلی��غ در می��ان مردم)لینذروا(؛ 
ت��الش ب��رای تحق��ق آرمان ه��ای دینی)لعلهم 
یحذرون(؛ بنابر این جهت گیری وظیفه یک طلبه 

باید در یکی از سه مورد زیر باشد:
1. محقق علوم دینی؛ که به حفظ و بالندگی نظام 
فک��ری دین کمک ک��رده، در راس��تای تولید علم 
گام بر می دارد. این ش��خص می تواند در استنباط 
و تبیین عقائد دین و کش��ف نظام های کالن دینی 

کمک رسان باشد. 
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چارچوب ه�ای هوی�ت صنفی طلبه را باید س�ه 
چی�ز بدانیم: فهم عمی�ق دین)لیتفقهوا(؛ تبلیغ 
در می�ان مردم)لین�ذروا(؛ ت�الش ب�رای تحقق 

آرمان های دینی)لعلهم یحذرون(

2. مبلغ؛ که عهده دار اطالع رسانی آموزه های حوزه 
دین اس��ت. این ش��خص می تواند با جهت گیری 
عام)در منابر و تکایا( یا خاص)کودکان، نوجوانان، 
حوزه ه��ای  در  همچنی��ن  و  و...(  دانش��جویان 
گوناگون اعم از نویسندگی، مشاوره، تدریس و... 

ایفای نقش کند. 
3. متصدی مناصب اجرایی؛ به عنوان ولی فقیه، 
مدیر فرهنگی و نماینده ولی فقیه و... در اعتالی 

جامعه اسالمی کوشش کند. 

 بایسته های طلبگی 
رسالت طلبگی نیازمند ویژگی ها و امکاناتی است 
که باید در صورت فقدان، به کس��ب و اکتساب آن 
همت گماشت. این ویژگی ها را می توان تحت دو 

عنوان کلی دسته بندی کرد:
1. ش��کیبایی و پای��داری؛ در کنار ش��یرینی های 
هدای��ت، همواره رنج ها و مش��قت های ِش��قاوت 
گمراه��ان و دش��منان وج��ود دارد. ب��ا نگاهی به 
آیات قرآن می ت��وان نمونه ه��ای گوناگونی از این 
ناهمواری ه��ا را دید.2 البت��ه در همان کتابی که به 
توصی��ف این درده��ا و رنج ها پرداخت��ه، می توان 
اش��ارات درمان��ی را نی��ز به خوبی مش��اهده کرد.3 
بنابرای��ن طلبه ب��ا اتصال به این منب��ع نورانی باید 
همواره در نظر داش��ته باش��د که ای��ن راه از ابتدای 
تاری��خ همواره محل مص��اف ن��ور و تاریکی بوده 
اس��ت؛ تا آنجا که خدای متعال به صراحت خطاب 
ُبوَك َفَقْد  به پیامبر از آن پرده بر م��ی دارد: »َفِإْن َکذَّ

َب ُرُسٌل ِمْن  َقْبِلك«.4 ُکذِّ
2. کارآم��دی؛ ویژگی ه��ای ف��ردی، خانوادگی و 
اجتماع��ی طلب��ه در انتخ��اب او ب��رای قبول یک 
مس��ئولیت باید مد نظر قرار بگی��رد. این نکته ای 
اس��ت که تأیی��د آن را در آیات الهی نیز می توان به 
خوبی مش��اهده کرد؛ آنجا که ای��ن واقعیت از زبان 
دختر ش��عیب درباره به خدمت گرفتن موسی بیان 

می شود: »إِنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَْقِویُّ الَْأمیُن«.5 
با بررس��ی تاریخ صدر اسالم این مطلب روشن تر 
خواهد شد. کمیل بن زیاد نخعی که از معدود کسانی 
است که تاب تحمل معارف سنگین علوی را دارد، 
هنگامی که از س��وی امام به کارگزاری شهرکی 
به نام »هیت« گمارده می شود در دفع سپاه معاویه 
و جلوگیری از تاراج مس��لمانان ن��اکام می ماند. آیا 
می توان ناتوانی این بزرگوار را به دلیل ضعف ایمان 
و تقوا دانست؟جواب منفی به این سؤال مؤید نکته 
پی��ش گفته درباره لزوِم تطابق توانایی ها و وظایف 

است. 

 برنامه ریزی
ب��ا توجه ب��ه آنچه پی��ش از این گذش��ت ضرورت 
برنامه ریزی و آینده نگری در مسیر رسالت طلبگی 
به خوبی مشخص می شود. این برنامه ریزی باید 
در دو بعد معنوی � اخالقی و علمی صورت بگیرد. 
آنچه باید در این بخش بدان توجه ش��ود، آشنایی 
نسبت به برنامه ریزی، جامعیت برنامه، هماهنگی 
و توازن تقریبی اجزاء و پایبندی به برنامه اس��ت. 

ب��رای مثال در رش��د ش��خصیت علم��ی می توان 
سرفصل های کلی ذیل را در نظر داشت:

1. آشنایی با محتوای دین که غالبًا در دوره تحصیل 
صورت می گیرد. 

احادی��ث  و  ق��رآن  ب��ا  مس��تمر  ارتب��اط   .2
معصومین)علیهم الس��الم( ش��امل اصول کافی، 
نهج البالغه، تحف العق��ول، غررالحکم، خصال 

و...  و در مواردی مباحثه این متون ارزشمند. 
3. مطالع��ه آثار اندیش��مندان اس��المی مانند امام 
خمینی، عالمه طباطبایی، شهید مطهری، شهید 

محمد باقر صدر و... . 

 زّی طلبگی
یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش های 
هویت طلبگی، نماد بیرونی و چهره اجتماعی طلبه 
اس��ت. واژه زّی معادل ش��کل و هیئت ظاهری و 
صورت مش��هود افراد اس��ت. ویژگی هایی کلی که 
می ت��وان در بخش زّی طلبگی به آنها اش��اره کرد 

عبارت اند از:
1. حف��ظ آب��رو و دوری از محل های تهمت؛ این 
اصل یک��ی از مهم تری��ن اص��ول در زّی طلبگی 
 اس��ت؛ اصلی که پیامبر خ��دا و ائمه معصومین
بر ضرورت حفظ آن بس��یار تأکید داش��ته اند. نقل 
ش��ده اس��ت پیامبر خطاب ب��ه دو ت��ن از انصار که 
هنگام عبور، ایش��ان را با زنی دی��ده بودند، اعالم 
کردند که این صفیه دختر حیی همسر من است.6 
از امیرمؤمنان نیز نقل ش��ده است: »إِیَّاَك  َو َمَواِطَن  
��وء«.7 رعایت  َهَم��ِة َو الَْمْجِلَس الَْمْظُنوَن ِبِه السُّ التُّ
ای��ن اصل در دو بخِش آبروی ش��خصی و صنفی 

ضروری است. 
2. مالحظ��ه عرف؛ اهمیت این اصل را با مراجعه 
به مجموعه ای از روایات فقهی و اخالقی می توان 
��ا َیْقُبحُ  ِعْنَد اللَِّه َو ِعْنَد  به دس��ت آورد؛»َو الَْحَیاُء ِممَّ
النَّاس«؛ 8 همان طور که در روایت مالحظه می شود 

حیا از عرف در کنار حیا از خداوند ذکر شده است. 
3. رعای��ت وق��ار و پرهیز از رفتار س��بک؛ روایات 
بسیاری ضرورت این اصل را تأیید می کند.9 صفت 
خف��ت و ُخرق در مقابل وقار و س��نگینی، بس��یار 
مورد نکوهش قرار گرفته است10 که از باب »تعرف 
األش��یاء بأضدادها« می توان��د در این بخش مورد 

 .استفاده قرار بگیرد

پی نوشت:
1. اصول کافی؛ج1،ص32. 

2. ن��گاه کنید ب��ه: صاف��ات: 36 ؛ ذاریات: 52؛ ط��ور: 29؛ 
اعراف: 66؛ قمر: 25؛ اعراف:60. 

3. ن��گاه کنید به: قصص: 83؛ ه��ود: 49؛ صافات:71�73؛ 
غافر: 51؛ ابراهیم: 47.

4. آل عمران:184. 
5. قصص: 26.

6. محجه البیضاء؛ ج6، ص67. 
7. أمالی؛ ص22.

8. همان؛ 167.
9. ن��گاه کنی��د به غررالحک��م حکمت ه��ای 7397، 7145، 

 .7666
10. نگاه کنید به غررالحکم حکمت های 5730، 5700. 
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معمواًل خانه های کنار مس��جد ارزان اس��ت؛ اما 
نوع سلوک و اخالق وی باعث شد که خانه های 
اطراف مس��جد ل��رزاده دو برابر قیمت پیدا کند. 
مؤمنان عالقمند بودند که در کنار مس��جد خانه 
بخرن��د و این از برکات و زحمات ایش��ان بود که 

وی را به الگو تبدیل کرد.1 
این س��خنان در وصف ش��خصیت برجسته ای 
اس��ت ک��ه اهالی ته��ران از او و اخ��الق و منش 
الهی اش خاطرات زی��ادی در ذهن دارند. عالم 

ربانی و معلم اخالق آیت الّل�ه علی اکبر برهان. 

 سیره علمی و اخالقی مرحوم برهان
مرحوم برهان در س��ال 1324 قمری در تهران 
متولد ش��د. پس از اتم��ام تحصیالت مقدماتی 
نزد آقا س��ید محّمد قصیر و آقا شیخ علی رشتی 
و حاج س��ید محّمد استرآبادی، به نجف اشرف 
رفت و مدت سه سال در محضر آقا میرزا محّمد 
عراقی و حاج شیخ مرتضی طالقانی به تحصیل 

پرداخت. 
وی پس از بازگش��ت به تهران، به قم رفت و به 

برهان و ما ادریک ما البرهان

محسن گلپایگانی

تحصیل »کفایه« و »مکاس��ب« خدمت آقا شیخ 
محّمد علی حائری و آیت الّله خوانساری مشغول 
ش��د؛ تا اینکه دوباره ب��رای ادامه تحصیالت به 
نجف رفت و از حوزه درس آیت الّله اصفهانی و 
آیت الّله خویی بهره مند شد. ایشان با اخذ وکالت 
مطلقه از حاج سید ابوالحسن اصفهانی در سال 
1320 شمس��ی با این نیت که تاسیس مدرسه و 
تربیت طالب برای ایران ضروری اس��ت، عازم 

تهران شد.2
در تهران مسجد و مدرس��ه علمیه لرزاده، واقع 
در خیابان لرزاده، نزدیک میدان خراس��ان را راه 
اندازی کرد. بعد از رحلت آیت الّله برهان در سال 
1340 شمسی، آیت الّله حاج شیخ علی فلسفی 
تنکابنی و اس��تاد عمید زنجانی از ائّمه جماعت 
این مسجد با عظمت بوده اند. همچنین مدرسه 
علمی��ه برهانی��ه، جنب ح��رم مطّه��ر حضرت 
عبدالعظی��م الحس��نی، دبس��تان و دبیرس��تان 
دختران��ه و پس��رانه بره��ان و صن��دوق قرض 
الحسنه در مس��جد لرزاده از خدمات فرهنگی و 

دینی مرحوم برهان بود.3

مرحوم برهان در عرفان تحت تأثیر س��ید علی 
قاض��ی در نج��ف ب��ود4 و در تربی��ت و پرورش 
ش��اگردان بااخالق و مهذب ید طوالیی داشت. 
مرح��وم حاج ش��یخ احم��د مجته��دی تهرانی، 
حاج آقا مجتبی تهرانی، حاج ش��یخ محّمدرضا 
مهدوی کنی، حاج سید محّمدحسین مرتضوی 
لنگ��رودی، حاج س��ید محّمدحس��ن مرتضوی 
لنگرودی، حاج ش��یخ علی پهلوانی معروف به 
س��عادت پرور و حاج ش��یخ حس��ین انصاریان از 

شاگردان وی هستند. 5

 مسجد را مثل دسته گل تر و تمیز می کرد
حاج شیخ حسین انصاریان می گوید: »در مسجد، 
س��ه نوبت، نماز جماعت برپا بود. از هر صنف � 
بّزاز، بّقال، بّنا، دکتر، مهندس و... � برای نماز 
می آمدند. آیت الّله برهان هر روز، ساعتی قبل 
از نماز به مس��جد می آمد و به نظافت و آراستن 
مس��جد می پرداخت. هنگامی  که م��ردم برای 
نماز می آمدند، مس��جد را مانند دسته گل، تر و 
تازه و آراس��ته می دیدند. نماز جماعت، همواره 

بررسی کوتاه زندگی صاحب مکتب اخالقی تهران 
آیت الّلـه علی اکبر برهان

گی
طلب

ت 
هوی
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با ش��کوه برگزار می ش��د و روحانیت و نورانیت آن، تمام نمازگزاران را 
در بر می گرفت. آن مرحوم هر ش��ب پ��س از نماز با بیان گیرای خود، 
حدود نیم ساعت موعظه می کرد و مردم را به فیض می رساند. آن قدر 
سخنان ایشان جذاب بود که افراد غیرمتدین را نیز به شدت تحت تأثیر 
قرار می داد. بدین ترتیب محله ما محله ای پاک و معنوی شده بود. در 
این محله به احترام ایشان، از انجام بسیاری از اعمال مستهجن که در 

محله های دیگر انجام می گرفت، اجتناب می شد. 
عده ای از پزشکاِن مرید حاج آقا پیشنهاد کرده بودند که اگر بیمار فقیری 
هست نزد ما بفرستید تا به رایگان او را درمان کنیم و در تهیه دارو به او 
کمک کرده، در صورت لزوم بستری اش نماییم. در اداره ها نیز حاج آقا 
مریدان زیادی داشت. هر کس کارش به بن بست می رسید، نامه ای از 

ایشان می گرفت و مشکل خود را حل می کرد. 6
وی در سال 1340 شمسی راهی سفر حج شد و در مکه معظمه در سن 
54 سالگی درگذشت. پیکر وی در نیمه ذی الحجه 1378 قمری پس 
از انجام نماز توسط شیخ حسین لنکرانی، در جده نزدیک مدینة الحاج 

در کنار قبر حضرت حوا به خاک سپرده شد.7

 اصرار داشت طلبه ها زود معمم شوند
آیه الّل�ه مهدوی کنی از مرحوم آیت الّل�ه برهان به عنوان فردی که در 
تربی��ت طالب دارای مکتب بود، یاد می کند و می گوید: »باید در مورد 
ایشان بگویم: برهان و ما ادراک برهان. ایشان، عالمی عارف، مربی 
و اهل معنا بودند و از نظر تربیتی روش خیلی خوب و مؤثری داشتند. 
آن زمان تهران کمتر مدرس��ه ای داش��ت که دارای طلبه باشد. مرحوم 
برهان به س��بب شرایط آن زمان اصرار داشت که زود طلبه ها را معمم 
کند؛ چون در تهران طلبه کم بود. مرحوم برهان با دست خالی مدرسه 
و مس��جد لرزاده را س��اخت. در آن زمان این منطقه زمین های زراعی 
بود که ایش��ان این زمین ها را خرید و بنای مدرس��ه و مس��جد را با این 

معماری زیبا نهاد. 
ایده ایش��ان این بود که طلبه تربیت کند؛ لذا با همان مدرسه کوچک، 
هفتاد، هشتاد تا طلبه داشتند. ایشان، در تربیت طلبه، دو چیز را خیلی 
مهم می دانس��تند: یکی درس خواندن و دیگری هم تقید به مس��ائل 

معنوی، عبادت و نوافل. 

از خصوصیاتی که ایش��ان داشتند، توس��ل به اهل بیت بود و اصرار 
داشتند که هفته ای یک شب، روضه خوانی و بعد هم با سایر نمازگزاران 
مس��جد، سینه زنی داشته باش��یم. خود ایش��ان هم که چراغ خاموش 
می شد در مجلس عزاداری شرکت می کردند. برخی رفتارهای عادی 
مثل خوردن چای در مدرسه لرزاده ممنوع بود، سیگار کشیدن در نظر 
آیت الّل�ه برهان از محرمات مسلم بود و ایشان می گفت به بیست دلیل 

سیگار کشیدن حرام است«.8 

 حسرت به دل ماندم یک شب دعای کمیل بخوانم
مرحوم آیت الّل�ه مجتهدی درباره ایشان چنین می گفت: »استاد ما حاج 
شیخ علی اکبر برهان فرمودند: یکی از اولیاء خدا هر شب دعای کمیل 
می خواند و گفته بود این حسرت بر دلم ماند که یک شب دعای کمیل 
را تا آخر بخوانم! یعنی آنچنان حالی داشته که نمی توانسته دعا را ادامه 

دهد، حاِل دوستان خدا چنین است«. 
وی در ج��ای دیگری هم از قول آیت الّل�ه برهان گفته اس��ت: »ثواب 
زیاد اس��ت ولی ثواب دان ما سوراخ است! یعنی فالن عمل خوب را به 
جای می آوریم و در عوض، به ما ثواب هم می دهند؛ ولی عمل حرام 
دیگری را انجام می دهیم، مثاًل غیبت می کنیم و ثواب ها هم می ریزد 

 9.»و از بین می رود

پی نوشت:
1. خاطرات آیت الّل�ه مهدوی کنی از مرحوم برهان؛ به نقل از خبرآنالین.

2. هزار، علیرضا؛ دانشمندان و مشاهیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و شهر ری؛ 
قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث؛ ج1، صص329-328. 

3. خاطرات حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ حسین انصاریان؛ تهران)1382(: 
مرکز اسناد انقالب اسالمی؛ ص24. 

4. همان؛ صص 20�21. 
5. هزار، علیرضا؛ پیشین؛ ج1، صص 329-328. 

6. خاطرات حجه االسالم و المسلمین حاج شیخ حسین انصاریان؛ صص 40-39. 
7. همان؛ ص21. 

8. خاطرات آیت الّل�ه مهدوی کنی از مرحوم برهان؛ به نقل از خبرآنالین.
9. خاطرات آیت الّل�ه مجتهدی از مرحوم برهان؛ به نقل از فارس نیوز.

آیه الّل�ه مهدوی کنی از مرحوم آیت الّل�ه برهان 
به عنوان فردی که در تربیت طالب دارای مکتب 
بود، یاد می کند و می گوید: »باید در مورد ایشان 
بگویم: برهان و ما ادراک برهان. ایشان، عالمی 
ع�ارف، مربی و اهل معن�ا بودند و از نظر تربیتی 

روش خیلی خوب و مؤثری داشتند
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َق ِبُکْم َعن  ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعواْ السُّ » َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطی ُمْس��َتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َواَل َتتَّ
ُقوَن «.1  اُکم ِبِه لََعلَُّکْم َتتَّ َسِبیِلِه َذلُِکْم َوصَّ

ق��رآن، کت��اب مقدس مس��لمانان و فص��ل الخطاب دین، به روش��نی 
پیروانش را به گرد آمدن پیرامون توحید س��فارش کرده و به حق تفرقه 
را عامل دور ش��دن از صراط مستقیم ذکر نموده است.  پیدایش سلفیه 
به عنوان مسئله ای نوخواسته و ناخواسته در جهان اسالم � که متأسفانه 
مدعی اسالم ناب است و همه را به جز خود، کافر و مشرک می پندارد � 

دقیقًا اصل وحدت را در میان مسلمانان نشانه رفته است. 
ش��دت گرفتن امواج تفرقه و فرقه گرایی، بسیاری از بزرگان اسالمی را 
به فکر فرو برد تا عوامل جدایی مس��لمانان را شناس��ایی و دفع نمایند؛ 
اما ظهور وهابیت که در بس��تر س��لفیه جاخوش کرده بود، دوباره آتش 
تیره بختی پیروان اس��الم را در تفرقه، ش��عله ور نم��ود. هرچند در ادوار 
مختلف اس��المی، گروه هایی که مخالفان خ��ود را تکفیر و مهدورالدم 
اعالم می کردند همواره وجود داش��تند؛ ولی اوج گیری این پدیده  ش��وم 
در دو قرن أخیر به دس��ت وهابیت، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره 
اس��الم و مسلمانان وارد کرده است. مع األسف، اندیشه های خشک و 
نااستوار وهابیت، چنان خود را به مسلمان و غیرمسلمان تحمیل کرده 
اس��ت که مقابله با آن، همیت و اراده ای جدی در میان تمام مسلمانان 

را می طلبد. 
در این شماره برآن شدیم تا با ادامه مباحث وهابیت، زوایای پنهان، اما 
مهم این فرقه  انحرافی را بررس��ی کنیم. باشد که مصداق آیه شریفه » 
َناُت َوُأْولَِئَك لَُهْم  ُقواْ َواْخَتَلُفواْ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم الَْبیِّ َواَل َتُکوُنواْ َکالَِّذیَن َتَفرَّ

َعَذاٌب َعِظیٌم«2 قرار نگیریم.

پی نوشت:
1. انعام: 153. 

2. آل عمران: 105.

فصل دوم |رواق



دشمنان 
توحید 
مصاحبه با حجت االسالم 
دکتر فرمانیان
مرتضی ناصحی )کارشناس علوم سیاسی(

منشأ تکفیر از لحاظ کالمی و فقهی چیست؟
بخشی از تکفیر صحیح است که منشأ آن کتاب 
و س��نت اس��ت و بخ��ش دیگ��ر آن تکفیر غلط 
می باش��د که منشأ آن س��وء برداشت و بدفهمی 
از اس��الم اس��ت که برگرفته از تعصب به مسئله 
فرعی اعتقادی اس��ت؛ به عب��ارت دقیق تر باید 
گف��ت معیار تکفی��ر انکار ضروری دین اس��ت و 
منشأ آن جهل، تعصب و بدفهمی اسالم است. 
همه مس��لمانان تکفیر را قبول دارند و معتقدند 
برخی از مس��لمانان به دلیل اعتق��اد به برخی از 
مس��ائل کافر می ش��وند و می ت��وان گفت اجماع 
علمای اسالم بر این است که هر کس ضروری 
دین را انکار کند، کافر است؛ اما باید بررسی کرد 
که ضروری دین چیست، انکار چیست و چگونه 
است و باألخره کفر و کافر چیست. آیا کفر اصغر 
منظور است و یا کفر اکبر و اینکه در قرآن خداوند 
فرموده اس��ت »من ترک الص��الة فقد کفر« باید 
بررسی کرد که اگر هر مسلمانی نماز خود را ترک 
کرد، آیا می توان به وی کافر گفت، به طوری که 

احکام اسالم بر وی بار نشود. 
در واقع در کتاب و سنت مصادیق بسیاری داریم 
ک��ه در آن کفر و کافر، انکار و ضروری دین بیان 
شده اس��ت که تمامی  آن ذووجوه است و وقتی 
به دقت وارد این مس��ئله می ش��ویم و مس��ائل 
فقه��ی و کالمی را بررس��ی می کنی��م، به ندرت 
می توان کافر اکبر و یا همان کفر فقهی را یافت. 
در حقیقت بس��یاری از مصادیق کفر که در کتاب 
و سنت موجود اس��ت، نمی توان بر آن کفر اکبر 
ی��ا کفر فقه��ی اطالق ک��رد؛ ام��ا از نظر کالمی 
بسیاری از س��نیان تصریح می کنند که شیعیان 
کافر هستند و بالعکس بسیاری از شیعیان سنیان 
را کافرمی دانند؛ اما این کفر، کفر کالمی است نه 
کفر فقهی که بتوان به  وسیله آن، احکام اسالم 
مانند نجس بودن و یا مهدورالدم بودن کافر را اجرا 
کرد. حتی وقتی کسی به صراحت انکار ضروری 
دین کرد و مثاًل منکر وجود خداوند متعال ش��د، 
باید بررسی شود که آیا هر کسی می تواند احکام 
مرب��وط به کافر را در م��ورد او اجرا کند و یا اینکه 

این کار جزو وظایف حاکم اسالمی است. 
علمای اسالم دو نوع کفر را ذکر کرده اند ؛ البته با 
اس��امی گوناگونی مثل »کفر اصغر و اکبر«، »کفر 
ایمان و جهود«، »کفر فقهی و کالمی« و یا »کفر 
اس��الم و ایمان« که بهتری��ن اطالق به نظر من 
همین تقسیم بندی آخر است؛ زیرا در واقع گاهی 
مسلمانی مس��ئله ای از اسالم را انکار می کند که 
دیگر به وی نمی توان مؤمن گفت؛ اما همچنان 
مسلمان است. در مقابل، ممکن است مسئله ای 
انکار شود که وی را از اصل دین خارج می کند که 

در شماره 165 ماهنامه تخصصی مسجد که همچنان 
به بررس�ی مس�ائل پیرام�ون وهابی�ت می پردازیم، 
ط�ی گفتوگوی�ی ای علمی ب�ا جناب حجت االس�الم 
والمس�لمین دکتر مهدی فرمانیان ، رئیس دانشکده 
مذاهب اس�المی دانشگاه ادیان و مذاهب به بررسی 

مسئله تکفیر و وهابیت پرداخته ایم.
دکتر فرمانیان که دارای دکتری کالم با گرایش فلسفه 
دی�ن و با  تخصص فرق و مذاهب اس�المی هس�تند 
از س�ال 1366 ش�روع ب�ه تحصیل در ح�وزه علمیه 
کرده اند، از سال 1376 در مرکز مطالعات و تحقیقات 
ادیان و مذاهب به تحقیق و پژوهش در مذاهب کالمی 
پرداخته و از س�ال 1381 تا کنون به تدریس در فرق 
و مذاهب مش�غول بوده اند که حاصل آن هشت کتاب 

تألیفی و بیش از سی مقاله علمی است.

سی
شنا

رقه 
ف
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کش�ور ایران که کش�وری شیعه اس�ت، از نظر 
وهابیت بدعت گذار و کافر است و تنها عربستان 
است که از میان اهل سنت به تبلیغ آن و دفاع از 
آن می پردازد که اکثریت وهابی هستند؛ به همین 
دلیل تمامی کش�ورهای سنی نش�ین به اضطرار 
و کاماًل به ش�کل ظاهری و صوری عربس�تان را 
که پرچمدار وهابیت اس�ت، قب�ول کرده اند و به 

دالیلی با آنان مخالفت نمی کنند؛ 

ام�روز ما هش�تصد میلیون س�نی ض�د وهابیت 
داری�م ک�ه هیچ کس ب�ه آنان کم�ک اقتصادی و 
سیاسی نمی کند و کتاب های بسیاری نوشته اند؛ 
ام�ا حاک�م آنان کمک ب�ر جل�وه دادن این عقاید 
نمی کند و از طرف هیچ یک از اهل تسنن به آنان 
کمک مالی نمی شود. در مقابل، اگر کسی قدمی 
در حمای�ت وهابی�ت ب�ر دارد، نه تنه�ا از لحاظ 
مالی حمایت می شود، بلکه کتابش در تیراژهای 
باال در مجامع عمومی و بین المللی چاپ و نش�ر 
می ش�ود و در شبکه ها و رس�انه های بین المللی 
عربس�تان حضور می یاب�د و در خدمت وهابیت 

فعالیت می کند. 

همان ضروری دین است. 
در ای��ن بی��ن برخ��ی می گوین��د ض��روری دین 
مس��ئله ای اس��ت که تمام��ی علمای اس��الم از 
تمامی فرق، باالجماع قبول داشته باشند و حتی 
در تفسیر آن اختالفی نداشته باشند و این مسئله 

بسیار جای تأمل دارد. 

چرا اهل س�نت، وهابیت را ناجی خود می داند و 
چه دلیل دارد که اهل س�نت معاصر واکنش�ی در 

مقابل تکفیر ندارند؟
در ابتدا باید گفت اهل سنت به هیچ وجه وهابیت 
را ناج��ی خ��ود نمی دان��د؛ اما این مس��ئله که به 
اش��تباه در اذهان مسلمانان رس��وخ کرده است، 

نشئت گرفته از چند مسئله است. 
در دنیا حدود پنجاه کشور مسلمان داریم که همه 
آنها اهل سنت هستند؛ ولی هیچ یک از اسالم به 
طور متمرکز و چارچوبدار دفاع نمی کنند. در میان 
این کشورها تنها عربستان و ایران هستند که در 

این خصوص فعالیت می کنند. 
کش��ور ایران که کش��وری ش��یعه اس��ت، از نظر 
وهابیت بدعت گذار و کافر است و تنها عربستان 
اس��ت که از میان اهل سنت به تبلیغ آن و دفاع 
از آن می پ��ردازد که اکثریت وهابی هس��تند؛ به 
همین دلیل تمامی کش��ورهای سنی نش��ین به 
اضط��رار و کاماًل به ش��کل ظاه��ری و صوری 
عربس��تان را که پرچمدار وهابیت اس��ت، قبول 
کرده ان��د و به دالیلی با آنان مخالفت نمی کنند؛ 
زیرا اواًل هیچ یک از این کشورها در حوزه دین از 
اهل سنت دفاع نمی کند و تنها عربستان است که 
فعالیت این چنینی دارد و دیگر کشورها باالجبار 
موض��ع س��کوت در قب��ال عقای��د و تبلیغات و 
فعالیت های آنان اتخاذ نموده اند؛ اما در مجالس 
علمی و اکث��راً خصوصی خود، عقاید وهابیت را 
نقد می کنند؛ اما در عموم بسیار کم این مخالفت 
خ��ود را نش��ان می دهن��د و وهابیت به ش��کل 

ظاهری تنها منجی اهل سنت دیده می شود. 
دلیل دوم و مهم ترین دلیل را می توان اختالفات 
سیاسی میان شیعه و سنی و به خصوص وهابیت 
دانس��ت و رس��انه های آن��ان را می توان ش��اهد 
اصلی ای��ن مطلب دانس��ت. مس��ئله مهم این 
است که هیچ یک از حکام کشورهای مسلمان به 
غیر از عربس��تان وهابی نیستند و دیگر حاکمان 
کش��ورهای سنی نش��ین که س��کوالر هستند، 
هی��چ گاه ب��ا فعالیت های ضد وهابی��ت موافقت 
نمی کنند، بلکه از س��لفی ها به دلیل کمک های 

اقتصادی حمایت می کنند. 

دلی��ل دیگ��ر را می ت��وان وابس��تگی اقتصادی 

کش��ورهای اهل سنت به عربستان و البته فرقه 
وهابیت دانست. برخی هم که خواهان مخالفت 
با ریشه های فکری و اعتقادی وهابیت هستند، 
به دلیل اینکه دنیا وهابیت را داعیه داِر اهل سنت 
می داند، نمی توانند مخالفت خود را تظاهر کنند؛ 

زیرا با این کار در واقع ریشه خود را می زنند. 
امروز ما هش��تصد میلیون س��نی ض��د وهابیت 
داریم ک��ه هیچ کس به آنان کم��ک اقتصادی و 
سیاسی نمی کند و کتاب های بسیاری نوشته اند؛ 
ام��ا حاکم آنان کم��ک بر جل��وه دادن این عقاید 
نمی کند و از طرف هیچ یک از اهل تسنن به آنان 
کمک مالی نمی شود. در مقابل، اگر کسی قدمی 
در حمایت وهابیت بر دارد، نه تنها از لحاظ مالی 
حمایت می شود، بلکه کتابش در تیراژهای باال 
در مجام��ع عموم��ی و بین المللی چاپ و نش��ر 
می شود و در ش��بکه ها و رسانه های بین المللی 
عربس��تان حضور می یاب��د و در خدمت وهابیت 

فعالیت می کند. 

گونه شناس�ی فرقه ه�ای تکفیری چیس�ت؟ آیا 
می توان تقسیم بندی قدیم و جدید برای آن ذکر 

کرد؟
امروز پس گذش��ت س��الیان س��ال از تش��کیل 
جریان های سلفی تقس��یم بندی های مختلفی 
از آن ارائه می ش��ود؛ اما بهترین تقسیم بندی و 
جریان شناسی، سلفی را به چهار جریان »سلفی 
وهابی تکفیری«، »س��لفی اخوان المس��لمین«، 
»س��لفی دیوبندی« و »س��لفی جهادی« تقسیم 

می کند. 
سلفی وهابی تکفیری، اصلی ترین و ناب ترین 
جریان میان س��لفیان هستند که قائل به تکفیر 
تمامی فرق مسلمان هس��تند و نه تنها شیعه را 
کاف��ر می دانند، بلک��ه تمامی فرقه ه��ای غیر از 

وهابیت را نیز کافر به کفر اکبر می دانند. 
سلفی دیو بندی دومین جریان سلفیت در جهان 
اسالم هس��تند که در حقیقت نمی توان نامشان 
را سلفی به معنای حقیقی گذاشت. دیوبندی ها 
عموم��ًا تکفی��ری نیس��تند؛ ول��ی افراطی ان��د، 
به خص��وص نس��بت به ش��یعه؛ البت��ه تفکرات 
و اعتقادات��ی نزدی��ک ب��ه ش��یعه در خص��وص 
تب��رک، توس��ل و... را نیز دارند. در کل ش��اید 
در کتاب های دیوبندیه، شیعه کافر خوانده شده 
باش��د، اما منظورشان کافر به کفر اصغر است نه 

کفر اکبر. 
سلفی اخوان المسلمین که خود نیز به چند دسته 
مجزا تقس��یم می شوند سومین جریان سلفی را 
تشکیل می دهند. به طور کلی می توان تصریح 
کرد این دس��ته از سلفیت اعتقاد تشیع به توسل 
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و... را موجب کفر نمی داند، بلکه موجب شرک 
دانسته و اعتقادات این چنینی دارند. 

س��لفی جهادی که برگرفته از اخوان المس��لمین 
هستند، جهاد را واجب عینی مانند نماز می دانند. 
این دسته از تعصبات ش��دیدی برخوردارند؛ اما 
تفاوت ها و اختالفات زیادی نیز با وهابیت دارند. 
این چهار دسته با یکدیگر اختالفات بسیار زیاد و 
شدیدی دارند؛ اما به دلیل وجود اهداف مشترک 
می��ان آن��ان، روز ب��ه روز هم��کاری بیش��تری 
میانشان می بینیم؛ چنان که سلفیان جهادی، آل 
سعود را که سلفی وهابی هستند، کافر می دانند؛ 
اما امروز در تمامی  فعالیت خود از پول عربستان 

استفاده می کنند. 
 جدی��د و قدیم نمی ت��وان مطرح ک��رد؛ زیرا در 
خارج مص��داق و ما به ازایی ن��دارد، مگر اینکه 
این طور بگوییم که س��لفیانی که ملتزم عینی به 
عقاید ابن تیمیه هس��تند که همان سلفی وهابی 
هستند، که در دسته سلفی قدیم قرار می گیرند و 
سه جریان دیگر را می توان در دسته سلفی جدید 
ق��رار داد که التزام جدی به همه مبانی ابن تیمیه 
دارن��د؛ ام��ا این تقس��یم بندی مورد قب��ول بنده 
نیست، بلکه همان تقسیم بندی چهارگانه کفایت 
می کند؛ البته از طرف دیگر عده ای از س��لفیان 
هستند که به اصالح عقاید سلفیت اعتقاد دارند 

که می توان آنان را نو سلفیان خواند.

نقش و دیدگاه اخوان المسلمین در زمینه تکفیر 
چیست؟

اخوان خودشان تکفیری نیستند، بلکه آرا و افکار 
اخوان زمینه س��از ایجاد گروه ها و افراد تکفیری 
می ش��ود؛ یعنی اخوانی ها عقاید و افکاری را در 
میان خود ترویج می دهند که جوانان تند اخوانی 
با کوچک تری��ن تحریکی تکفیری می ش��وند؛ 
زیرا در اخوان مسئله جهاد بسیار پررنگ است. 
مس��ئله جه��اد در اخوان المس��لمین مس��ئله ای 
فرهنگی اس��ت؛ ول��ی اگر یک نف��ر در این بین 

تفس��یر به جهاد نظامی و فیزیکی کند، جهادی 
و تکفیری می شود.

دی��دگاه این دس��ته از زمان حس��ن البنا ش��کل 
گرفت؛ حس��ن البن��ا وقتی دید جهان اس��الم با 
مشکل گس��ترش فرهنگ غربی مواجه است، 
تصریح کرد باید امروز به جهاد روی بیاوریم؛ اما 
در ابتدا جهاد، تفس��یر به جهاد فرهنگی می شد 
و حقیقتًا تفسیر فرهنگی هم منظور بوده است؛ 
اما برخی از جهاد و تبلیغ دینی که حسن البنا ذکر 
کرده بود، تفس��یر نظامی کردند و گفتند با جهاد 
فرهنگی پیشرفت خاصی صورت نمی گیرد؛ لذا 
باید با قوه قهریه حکومت اس��المی تشکیل داد 
و از طریق زور و جهاد به گس��ترش اسالم روی 

آورند که القاعده زاییده این گروه هستند. 
از  برگرفت��ه  جه��ادی  س��لفی  حقیق��ت  در 
اخوان المس��لمین هس��تند و تفاوت های بسیار 
زی��ادی با وهابی��ت دارن��د، مگر وهاب��ی ای که 
اندیش��ه سیاسی وهابیت را قبول نداشته باشد و 
اندیش��ه سیاسی سلفی جهادی را بپذیرد؛ مانند 
اسامه بن الدن. ش��ما امروز در القاعده به ندرت 
سلفی وهابی مشاهده می کنید، بلکه اکثراً سلفی 

جهادی هستند. 

 در سوریه کدام یک از فرقه های تکفیری در حال 
فعالیت هستند؟

سه فرقه عمده در سوریه بر ضد دولت هستند:
اولین گروه لیبرال ها و سکوالرهایی هستند که از 
بشار اسد زخم خورده اند و به طور جدی از سمت 
امری��کا و غ��رب مورد حمایت هس��تند که هیچ 

ارتباطی با سلفیت ندارند.
گروه دوم اخوان المس��لمین مس��تقر در س��وریه 
هس��تند که به مدت س��ی سال اس��ت با افکار و 
عقاید و حکومت بش��ار اس��د مخالفت می کنند 
و در ح��ال مب��ارزه و جنگ هس��تند. نمی توان 
آنان را س��لفی جهادی دانس��ت؛ زیرا جهاد آنان 
با حکومت به دلیل اصل اولی جهاد نیس��ت که 

س��لفی جهادی و تکفیری به آن معتقدند، بلکه 
به این دلیل اس��ت که این دس��ته از اخوان جهاد 
را ابزاری برای مقابله با ظلم می دانند و حکومت 

بشار را نیز حکومت طاغوت و ظلم می خوانند. 
گروه س��وم القاعده هس��تند که به ضرس قاطع 
س��لفی جه��ادی و تکفیری هس��تند و از بیرون 
س��وریه وارد کشور ش��ده و بدترین برخورد ها در 
سوریه را این گروه انجام می دهند. تخریب مقابر 
و تهدی��دات حمله به حرم اه��ل بیت کار همین 

گروه است. 

نقش استعمار در تکفیر چیست؟
تکفیری ها باع��ث تقویت نف��وذ امریکا و غرب 
در جهان اس��الم می ش��وند؛ کما اینک��ه زمانی 
که معاویه نی��ز علیه خوارج جن��گ و خونریزی 
می کرد، همین مسئله باعث تقویت دولت اموی 

می شد.
می ت��وان به قطع بی��ان کرد، جری��ان تکفیری 
بازیچه و ابزار نفوذ امریکا در جهان اسالم است. 
همان طور ک��ه در زمان حکومت معاویه مردم از 
حکومت اموی درخواس��ت کم��ک در خصوص 
از بین ب��ردن خ��وارج و اقدام��ات وحش��یانه آنان 
کردن��د، امروز نیز مردم دس��ت ب��ه دامن امریکا 
و غرب ب��رای ازبین بردن جریان تکفیری مانند 
القاعده می ش��وند و یا اقدامات این گروه دلیل بر 

حضور امریکا در منطقه می شود. 
به قطع باید گفت امریکا با وجود این شرایط روز، 
در س��وریه حضور پیدا می کند و پ��س از آنکه از 
سوریه مانند عراق و افغانستان خرابه ای درست 
ک��رد، آنجا را رها می کن��د و گروه های القاعده و 
جبهه النصره و ارتش آزاد به جان هم می افتند و 
جالب این نکته است که پس از پیروزی امریکا، 
هر یک از گروه القاعده به عنوان یک تروریست 

 .معرفی شده، دستگیر خواهد شد

گروه س�وم القاعده هس�تند که به ضرس قاطع 
س�لفی جهادی و تکفی�ری هس�تند و از بیرون 
س�وریه وارد کش�ور ش�ده و بدترین برخورد ها 
در س�وریه را این گروه انجام می دهند. تخریب 
مقاب�ر و تهدی�دات حمله به حرم اه�ل بیت کار 

همین گروه است. 
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  گونه شناسی فرقه های تکفیری
محسن گلپایگانی )دانشجوی دکتری ادیان ابراهیمی(

سلفیه، عنوانی است برای کسانی که عقایدشان 
را ب��ه احم��د  بن حنب��ل منس��وب می کرده ان��د. 
اندیشه های س��لفیه را در قرن هفتم، ابن تیمیه 
و ش��اگردش ابن قیم جوزی، و در قرن دوازدهم 
محمد بن عبدالوه��اب احیا کردن��د.1 مهم ترین 
مبانی کالمی سلفیه را می توان در تبعیت از فهم 
و روش صحاب��ه تابع��ان و محدثان ق��رن دوم و 
سوم، مخالفت با تأویل های کالمی- فلسفی در 
ب��اب آیات قرآن و روایات، ایم��ان تام به ظواهر 
نصوص � هرچن��د معنای آنها فهمیده نش��ود � 
تقدیم نقل بر عقل و توس��عه مفهوم شرك و کفر 
خالصه کرد. مهم ترین جنبه اجتماعی این گروه 
نوع��ی جزم گرایی فرقه ای اس��ت، به نحوی که 
فق��ط پیروان خ��ود را فرقه ناجی��ه  و قوم بر حق 
می دانند و دیگ��ر گروه های مس��لمان را باطل، 
گمراه و گاهی کافر و مشرك به حساب می آورند.2
درب��اره گونه شناس��ی فرقه ه��ای تکفی��ری هر 
ی��ک از صاحب نظران و اندیش��مندان این حوزه 
تقس��یم بندی های مختلفی ارائ��ه کرده اند که در 
کل دارای اش��تراکات و اختالفات��ی اس��ت و ب��ه 
جرئت می توان ادعا کرد تقسیم بندی واضحی در 
این باره وجود ندارد؛ اما آنچه طی جس��تجوها و 
بررس��ی ها به دست آمده، تقسیم بندی است که 

در ادامه می آید.
سلفیه را می توان به دو گونه کلی تقسیم بندی کرد 
که هر یک از فرقه های شناخته شده، ذیل یکی از 
این دوگونه جمع می شوند: سلفیان قدیم و جدید. 
آنان در بسیاری از مواضع نظری مشترك اند، اما 

مهم ترین وجه تمایز اغلب سلفیان جدید کاربرد 
خشونت و اعتقاد راسخ به اندیشه »تکفیر« است.
سلفیه قدیم: پیروان سلفیه، از احمد بن حنبل تا 
محمد بن عبدالوهاب مربوط به دوران س��لفیان 

قدیم هستند.
سلفیه جدید: تجزیه امپراتوری عثمانی را آغازی 
برای پیدایش زمینه های ش��کل گیری س��لفیان 
جدید می ت��وان نام برد. پ��س از دوران عثمانی 
اندیش��ه های ن��وی در مص��ر پدید آم��د و زمینه 
مساعدی برای فعالیت های روشنفکرانه دینی، 
اجتماعی و سیاسِی افرادی چون سیدجمال الدین 
اسد آبادی، محمد عبده، رشید رضا، سیدقطب 
و حس��ن البناء در واکنش به روند سکوالرش��دن 

جامعه مصر در این دوره فراهم شد. 

سلفیان جدید
 الف( سلفیان سنتی

 جریان��ی رس��می و حکومت��ی اس��ت. گرایش 
شدیدی به اندیشه های » محمد بن عبد الوهاب« 
دارد. اغلب علمای وهابی معروف، به این جریان 
وابس��تگی فکری دارند. این گرایش سلفی گری 
قبل از تش��کیل دولت عربس��تان نیز کم و  بیش 

وجود داشت.
طرفداران اندیشه سلفی سنتی عمومًا بر دعوت 
و تبلی��غ تأکید داش��ته، اطاعت از نظ��ام حاکم را 
به عن��وان اولی االمر  واجب می دانن��د و هر گونه 
خروج بر آن را مخالف شرع تلقی می کنند. آنان 
بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند و همه 

مسائل سیاسی را بر اساس قاعده حالل و حرام و 
نه بر پایه مصالح و مفاسد ارزیابی می کنند. آنان 
عمومًا دچار جزم اندیشی بوده، با هر گونه نوگرایی 
مخالفت می کنند. خاستگاه این جریان بیشتر در 

عربستان سعودی است.3

 ب( سلفیان تکفیری  � جهادی
پیدای��ش حرکت های اس��المی معاصر با ش��عار 
»الحاکمیه االلّل�ه« در مصر آغاز ش��د. این شعار 
که در اندیشه اخوان المسلمین و دیگر گروه های 
دین��ی، ش��کل یك اص��ل اعتق��ادی اس��توار به 
خ��ود گرفت��ه ب��ود، موجب ب��روز خش��ونت ها و 
تندروی هایی شد. نتیجه عملی این شعار آن بود 
که جماعت های دین��ی، زبان به تکفیر اعضای 
جامعه گشودند و معتقد ش��دند با دست یافتن به 
ق��درت در جامعه می توانند حاکمی��ت خداوند را 
مس��تقر کنند. مهم ترین عقاید سلفیان جهادی 
و وج��وه تمایزش��ان ب��ا دیگر فرقه های س��لفی 

اینهاست:
1. س��لف صالح در نظر سلفیان قدیم محدود به 
صحابه و تابعین یا پیروان ایشان می شد؛ در حالی 
که سلفیان جدید، بیشتر به افکار و آرای ابن حنبل 
و ابن تیمیه معتقدند. بازگرداندن خالفت اسالمی 

از اعتقادات آنان است.
2. س��لفیان جدید ب��ا تکیه بر معن��ای ظاهری 
متون دینی و فارغ از هرگونه تفس��یر و تأویلی به 
توجیه فعالیت ها، احکام ش��رعی و تکالیف خود 

می پردازند.

سی
شنا

رقه 
ف
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3. برای عقل و تفس��یر عقلی ب��ه معنای جامع 
کلمه، ش��امل همه دانش ه��ای جدید، اهمیتی 
قائل نیس��تند و به لحاظ روشی، منقوالت دینی 
و اح��کام ش��رعی را بر داده ه��ای علمی و عقلی 
مقدم می دارند. در نظر آنان علم و عقل هنگامی 

مفیدند که در جهت شرع باشند.
4. مهم ترین و مؤثرترین مبنای کالمی سلفیان 
جهادی، توس��عه معنایی و مصداقی کفر است. 
آنان به قدری دایر کفر را گس��ترده اند که هرکسی 
غیر از خودشان را در بر می گیرد. اینان انجام هر 
امری را که مانع عبادت الهی باش��د، کفر قلمداد 
می کنند؛ حتی اگر این امر، پیشرفت در زمینه های 
مختلف علم��ی، نظامی، فرهنگ��ی، اقتصادی 
یا برخ��ورداری از نعمت های مادی باش��د. آنان 
معتقدند مسلمانان امروز نیز باید به همان شیوه 
و در س��طح امکانات عهد رسول الّل�ه زندگی 

کنند؛ چه بیشتر از آن، کفر است.
ش��رك و کفر نزد سلفیان قدیم، بیشتر گونه ای از 
عبادات و عقاید فردی بود، مثل توسل به اولیا، 
نذر، شفاعت، زیارت قبور؛ ولی شرك و کفری که 
سلفیان جدید به آن معتقدند، تقریبًا همه شئون 
زندگی اجتماعی و مدنی شخص را در بر می گیرد. 
در نظر سلفیان جدید پیروی از اندیشه های نو یا 
گرویدن به مکاتب فکری و فلسفی، عضویت در 
احزاب سیاسی، اشتغال در ادارات و سازمان های 
دولتی چنانچه در جهت اهداف و منافع گروه های 
سلفی نباشد و انجام برخی از مراسم و آیین های 
مذهبی و دیپلماتیك، از اعمال مشرکان و کافران 
ب��ه حس��اب می آید. س��لفیه، هم��ه دولت های 
اس��المی از جمله دولت مص��ر را کافر می داند  و 
هرگون��ه حمایت از دول��ت یا همکاری ب��ا آن و 
حتی اجرای قوانین دولتی  را ممنوع کرده است. 
در واقع اندیش��ه ها و آرای س��لفیان، این نکته را 
تصدی��ق می کند که حربه تکفیر، جوازی اس��ت 

برای انجام هرگونه عملیات جهادی.
5. جهاد از دیگر مبانی بنیادین اندیش��ه سلفیان 
جهادی اس��ت. جهاد می تواند آشکار یا پنهان، 
مس��لحانه یا غیرمس��لحانه به برپایی حکومت 
اسالمی کمك کند. جهاد از واژه هایی است که با 
»قیام«، »اقامه دولت اسالمی«، »داراالسالم« و 

»دارالحرب« ارتباط تنگاتنگی دارد.4
القاعده، سپاه صحابه، دیوبندی ها، جبهه النصره 
و ش��بکه ها و جریان های همس��و به این دس��ته 

وابس��ته اند. این جریان به ص��ورت پراکنده، در 
کش��ور هایی مانند عراق ،  سوریه ، لبنان و شمال 
آفریقا وجود دارد. س��لفی های جهادی با اعالم 
تش��کیل جبه��ه جهانی اس��الم برای جه��اد با 
یهودیان و صلیبی ها به رهبری اس��امه بن الدن 
س��عودی و ایم��ن الظواه��ری مصری ش��کلی 

تشکیالتی به خود گرفته است.

 ج( سلفیان نواندیش
ریش��ه این جری��ان را می توان در اندیش��ه های 
سیدجمال الدین ، محمد عبده   و نیز عبد الرحمن 
الکواکبی جستجو کرد. سلفی  های اصالح طلب 
بیش��تر بر متون و نصوص س��نت توجه داشته و 
کمتر  اجتهاد می کنند. آنان آرای صوفیه ، اشاعره، 
معتزله و ش��یعه را رد می کنند،  کار حزبی را قبول 
ندارند و عملیات مسلحانه و خشونت بار را تجویز 
نمی کنن��د. آنان در برخی از کش��ور های از جمله 
کویت و بحرین ،  در انتخابات پا رلمانی مشارکت 

داشته، نمایندگانی را به مجلس فرستاده اند.
گروه های اسالمی که از اخوان المسلمین منشعب 
شده اند  و یا به موازات آن شکل گرفته اند، از نظر 
فکری،  مبانی س��لفی ها را قب��ول دارند و از نظر 
رویکرد سیاسی عمدتًا تعامل با دولت های عربی 
و اسالمی را می پذیرند. این جریان تحت عنوان 
» نو س��لفی« یا سلفی نو گرا نامیده می شود. وجه 
تمایز این جریان سلفی با جریان های سلفی دیگر 
عالوه بر نوگرایی ،  دعوت به اصالحات و نوگرایی 
اس��ت. این جریان که جمعیت آن را اکثراً جوانان 
تحصیل کرده تشکیل می دهند ، در حال گسترش 

 5.است
پی نوشت:

1. ابوزهره، تاریخ مذاهب اسالمی، ترجمه علیرضا ایمانی، 
قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.

2. »س��لفی ها چه کس��انی هس��تند« در س��ایت: 
http://www.vahhabiyat.com

3. واعظی، محمود، »پیشینه و جایگاه جریان های سلفی«، 
http://www.vahhabiyat.com :درسایت

4. عدالت نژاد، سعید، »سلفیان تکفیری چه کسانی هستند و 
چه عقایدی دارند؟«، در س��ایت: http://hajj.ir   و جعفری 
فراهان��ی، عباس، »وّهابیت تکفی��ری؛ پیدایش، اهداف و 

  www.farsnews.com:ایده ها «، در سایت
5. واعظی، محمود، »پیشینه و جایگاه جریان های سلفی«، 

http://www.vahhabiyat.com :در سایت

شرك و کفری که سلفیان 
جدید به آن معتقدند، 
تقریبًا همه شئون زندگی 
اجتماعی و مدنی شخص 
را در بر می گیرد. 

طرفداران اندیشه سلفی سنتی عمومًا بر دعوت 
و تبلی�غ تأکید داش�ته، اطاعت از نظ�ام حاکم را 
به عن�وان اولی االم�ر  واجب می دانن�د و هر گونه 

خروج بر آن را مخالف شرع تلقی می کنند. 
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مفهوم شناسی 
تکفیر در میان 
مذاهب اسالمی
رضا کاظمی راد
دانشجوی دکتری مطالعات اسالمی

 1. معنا شناسی تکفیر
»کف��ر« در لغ��ت ب��ه معن��ای »پنه��ان ک��ردن و 
پوش��اندن« اس��ت؛1 از ای��ن رو به ش��ب، دریا، 
رودخانه، اب��ر، زره و... کافر می گویند؛ زیرا هر 

یک به نحوی چیزی را می پوشانند.2
تکفیر در اصطالح علم فقه، نقطه مقابل »اسالم« 
است، حال آنکه در علم کالم، در مقابل »ایمان« 
قرار گرفته و از افعال قلب ش��مرده می شود.3 در 
میان مذاهب اسالمی، برداشت های مختلفی از 
تکفیر شده است؛ اما تکفیری که به مباح شمردن  
خون، مال و ناموس مسلمانان منجر شود، تنها 
در س��ه گروه خوارج،  بربهاریان و وهابیان وجود 

داشته و دارد.

 2. تکفیر از دیدگاه مذاهب اهل تسنن
بیش��تر مذاهب اهل تسنن، از تکفیر مسلمانان 
و اساس��ًا هر ف��ردی که اقرار به ش��هادتین کرده 
است، پرهیز می کنند. حتی افرادی که به تکفیر 
مخالفان خود نیز مش��هور بوده اند، در پی تبرئه 
خود از این عنوان برآمده اند. ابوالحسن اشعری 
ب��ه هنگام م��رگ ب��ه اطرافیان خ��ود می گفت: 
»ش��اهد باشید که من هیچ یک از اهل قبله را به 
خاطر ارتکاب گناه تکفیر نمی کنم«.4 ابومنصور 
ماتریدی،  یکی از رهبران کالمی اهل س��نت، 

دیدگاهی مخال��ف دیدگاه تکفیری ه��ا دارد. او 
ایم��ان را تصدی��ق قلب��ی معنا می کن��د. وی در 
کتاب خ��ود ابتدا به ابطال نظریه »ایمان فقط به 
اقرار زبان اس��ت« می پردازد و سپس دالیلی را 
ب��رای اثبات نظریه خود ارائ��ه می کند که برخی 
عبارت ان��د از اینکه: معن��ای لغوی ایمان همان 
تصدیق اس��ت. ضد ایمان، کفر است و کفر نیز 
به معنای تکذیب است. پس معنای اصطالحی 
ایم��ان، تصدیق اس��ت.5 طحاوی��ه یکی دیگر 
از فرقه ه��ای کالمی اهل س��نت نیز تکفیر را در 
مقابل ایم��ان قرار داده و ایم��ان را اقرار به زبان 
و تصدیق به قلب می دانند.6 اشاعره نیز همانند 
دیگر مذاهب اهل تسنن، کفر را در مقابل ایمان 
دانس��ته و ایمان را تصدیق به قل��ب می دانند و 
عم��ل را خارج از دایره ایم��ان می دانند. علمای 
اهل سنِت دیوبند نیز برداشت وهابیت تکفیری 
در تکفی��ر را نقد ک��رده، می گویند: آن��ان مانند 
خ��وارج اه��ل بغی اند و حکم اهل بغ��ی در مورد 
آنان صادق اس��ت.7 بغی یعنی نافرمانی کردن و 

ایجاد فساد و ستم کردن به مردم. 

 3. تکفیر از دیدگاه سلفیه
در می��ان جریان های س��لفی، دو دی��دگاه مهم 
درب��اره تکفی��ر وج��ود دارد. در ح��وزه نظ��ری،  

یکی از معضالت جهان اسالم در حال حاضر، مسئله 
تکفیر و جنایات گروه های تکفیری در حق مسلمانان 
اس�ت. اگرچه اصل این مس�ئله در میان همه مذاهب 
اس�المی م�ورد بح�ث ب�وده اس�ت، تنه�ا گروه های 
مح�دودی بودند که به آن جنبه عمل بخش�یدند و به 
تکفیر مخالفان خود مبادرت ورزیدند. آنچه در ادامه 
می آید، بررسی مختصری درباره معنا شناسی تکفیر و 
نیز دیدگاه برخی از مذاهب اسالمی درباره این مفهوم 

است.

سی
شنا

رقه 
ف
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اندیش��ه تکفیری در چند قرن گذش��ته، ریش��ه 
و  وهابی��ت  و  دارد  ابن تیمی��ه  دیدگاه ه��ای  در 
دیگ��ر گروه های تکفیری، دیدگاه تکفیری خود 
را از ابن تیمی��ه گرفته ان��د. در می��ان گونه ه��ای 
سلفی گری،  سلفی گری تکفیری، رسمًا به تکفیر 
مس��لمانان می پردازد. در اندیش��ه س��لفی گری 
تکفیری، هر دیدگاهی که با عقاید آنان نس��ازد، 

محکوم به کفر و ارتداد است.8 
ابن تیمیه که مراد و الگوی محمد بن عبدالوهاب 
ب��وده، تیغ تکفیر خود را بر روی پیروان مذاهب 
اسالمی خصوصًا ش��یعه فرود آورده، می گوید: 
»پس اه��ل بدعتی ک��ه در میان آن��ان منافق و 
زندیق وج��ود دارد، کافر هس��تند و از این قبیل 
زیاد است در رافضه و جهمّیه. پس رؤسای آنان 
)رافض��ه و جهمیه( منافق و زندیق هس��تند«.9 
مراد از رافضه در اینجا، شیعیان هستند. محّمد 
بن عبد الوه��اب مؤس��س وهابیت و ناش��ر افکار 
ابن تیمیه نیز در توجیه تکفیر مسلمانان خصوصًا 
تشیع می گوید: »همانا هدف آنان وسیله تقّرب 
به خداوند و شفیع قرار دادن پیامبران و صالحان 
است؛ به همین جهت خونشان حالل و قتلشان 

جایز است«.10
احمد زینی دحالن مفتی مکه مکرمه می نویسد: 
»محمد بن عبدالوهاب به کس��ی که می خواست 
وارد کی��ش وهابیت بش��ود، می گف��ت: پس از 
ش��هادتین باید گواهی دهی که در گذش��ته کافر 
ب��وده ای و پ��در و مادر تو نیز در ح��ال کفر از دنیا 
رفته اند و همچنین باید گواهی دهی که علمای 

بزرگ گذشته کافر مرده اند«.11
همانن��د  س��لفی  جریان ه��ای  برخ��ی  ام��ا 
اخوان المسلمین خط مش��ی ای کاماًل بر عکس 
وهابیت تکفیری دارند. مش��ی عملی و نظری 
اخوان المسلمین در اکثر موارد نشان می دهد این 
سازمان چندان عالقه ای به ادبیات تکفیرگرایانه 
ندارد و به رغم سلفی بودن و تأثیرپذیری از آرای 
فقهی فقها و علمای سلفی، مشی اعتدالی را در 

پیش گرفته اند.

 4. تکفیر از نگاه تشیع
دیدگاه ش��یعه آن اس��ت که هر کس��ی شهادتین 
را ب��ر زبان جاری کند، مس��لمان اس��ت و جان 
و م��ال او محفوظ اس��ت؛ هر چند ایم��ان دارای 
مراتب و درجاتی اس��ت و نخستین مرحله آن با 
اسالم و پذیرش توحید شروع می  شود؛ بنابراین 
هر گروهی که نخس��تین مرحله اسالم را انجام 
داده باشند، مس��لمان اند، هر چند دچار انحراف 
ش��ده باش��ند. اساس��ا بس��یاری از اندیشمندان 
ش��یعه، فتوا به تحریِم تکفیر دیگر مس��لمانان 
داده اند. ش��یخ صدوق اسالم را صرفًا گواهی به 
شهادتین می داند.12 سید کاظم یزدی از علمای 
ش��یعه، تکفیر را تنها در ص��ورت انکار ضرروی 
دین می داند.13آیت الّل�ه خویی نیز می نویس��د: 
» آنچه در تحقق اس��الم دخال��ت دارد، عبارت 
است از اعتقاد به وحدانیت خدا، نبوت و معاد که 
 14.»فرقه های اسالمی  به آن عقیده دارند

پی نوشت:
1. جوه��ری، اس��ماعیل بن حم��اد، الصحاح ت��اج اللغه و 

صحاح العربیه، ج 2 ، ص 808.
2. فیروزآب��ادی، محم��د بن یعق��وب، قام��وس المحیط، 

ص 471، ماده کفر.
3. سید مرتضی، الذخیره فی علم الکالم، ص 534.

4. ش��رف الدین، سیدعبدالحس��ین، الفصول المهمه فی 
تالیف االمه، ص 38.

5. ماتریدی، ابومنصور، » التوحید« ، ص 373� 379.
6. طح��اوی می گوی��د: » االیمان، هو االقرار باللس��ان و 
التصدیق بالجنان« )طحاوی، ابوجعفر، العقیده الطحاویه، 

ص 31(.
7. المهند علی المفند، عقائد علمای دیوبند، ص 46�47.

 8. علیزاده موس��وی، سیدمهدی، سلفی گری و وهابیت، 
ص 295.

9. ابن تیمیة، مجموعه الفت��اوی، ج 3 ،صص12، 353 و 
.497

10. ابن عبدالوهاب، محمد، کشف الشبهات، بیروت: دار 
القلم، ص58.

11. ش��افعی، زینی دحالن، الدرر الس��نیة ف��ی الرد علی 
الوهابیه، ص46.

12. شیخ صدوق؛ الهدایه فی جوامع الفقیه، ص47.
13. یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج1، ص69 .

14. خویی، سیدابوالقاسم، التنقیح، ج3، ص62.

احمد زینی دحالن مفتی مکه مکرمه می نویسد: 
»محمد بن عبدالوهاب به کسی که می خواست 
وارد کیش وهابیت بشود، می گفت: پس از 
شهادتین باید گواهی دهی که در گذشته کافر 
بوده ای و پدر و مادر تو نیز در حال کفر از دنیا 
رفته اند و همچنین باید گواهی دهی که علمای 
بزرگ گذشته کافر مرده اند«
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محبوبه سرمدی )کارشناس ارشد علوم قرآنی(

تأثیر وهابیت بر اهل سنت
اس��الم با رهنمودهای حیات بخش و در سایه س��ار 
کلمه توحید، اخوت اسالمی را بین پیروان خود ایجاد 
کرده بود که ظهور وهابیت این رویکرد را تحت تأثیر 
جریان انحرافی خود قرار داد و با نسبت دادن شرک 
و بدع��ت به برخی از مس��لمانان در تبلیغ اس��تعمار 
نق��ش پر رنگی ایفا ک��رد.1 یکی از مس��ائلی که این 
فرقه در نس��بت کفر دادن به شیعیان مطرح کرده و 
آن را وس��یله ای برای ایجاد اختالف بین مسلمانان 
و ضربه زدن به آنان قرار داده است، موضوع توسل 

است. 

 مفهوم توسل
توسل در اصطالح این است که کسی یا چیزی را که 
نزد خدا قدر و منزلتی دارد، وس��یله برای اجابت دعا 
قرار دهیم.2 عموم امت اسالمی بر اصل جواز توسل 
و اتخاذ وس��یله نزد خداوند متعال اتفاق نظر دارند و 
اختالف در نحوه و کیفیت3 و موارد آن است. از نظر 

عقلی و نقلی نیز این موضوع قابل پذیرش است. 

 جایگاه توسل
اساس��ًا نظ��ام خلق��ت بر مبنای واس��طه و اس��باب 
پی ریزی ش��ده است؛ یعنی هم عالم طبیعت و هم 
نظ��ام معنویات هر دو از قانون اس��باب و مس��ببات 
برخوردارن��د. همان گونه ک��ه در نظام طبیعت برای 
به دس��ت آوردن مقصودم��ان با توکل بر خدا س��راغ 
اسباب می رویم، در مسائل معنوی نیز با اتکا بر امداد 
الهی به سراغ اسباب رفته، از آنها مدد می جوییم.4 
قرآن کریم نیز در آیات بسیاری5 به این مسئله اشاره 

دارد؛ برای نمونه به چند آیه اشاره می کنیم:
خداون��د در آیه »اُدعونی أس��تجب لک��م...« دعا را 
وس��یله اجابت معرفی می کند و یا در آی��ه »ُخْذ ِمن 
ْأَْموالِِهْم َصَدَقة«6 پیامبر را وسیله اخذ صدقات بیان 
فرموده است. نیز در آیه 35 7 سوره مائده به صراحت 
لفظ وس��یله را ذکر کرده است. همچنین در آیه 11 
سوره س��جده8  قبض روح انسان را به ملک الموت 
نسبت می دهد این در حالی است که در آیه ای9 دیگر 

همین امر به خداوند نسبت داده شده است.
از مجم��وع آیات اس��تفاده می ش��ود که توس��ل به 
اس��باب، با اعتقاد به اینکه س��بب ها ب��ه اذن الهی 
هس��تند، نه تنها ش��رک نبوده، بلک��ه عین توحید 
اس��ت.10 روایات بسیاری11 نیز در کتاب ها و مدارک 

اساس�ًا نظام خلقت بر مبنای واس�طه و اسباب 
پی ریزی ش�ده اس�ت؛ یعنی ه�م عالم طبیعت 
و ه�م نظ�ام معنویات هر دو از قانون اس�باب و 

مسببات برخوردارند. 

معتبر اهل سنت، داللت بر سنت بودن این موضوع 
نزد پیامبر و صحابه دارد؛ برای نمونه نقل شده هرگاه 
قحطی و خشکس��الی پیش می آمد، عمر از طریق 

توسل به عموی پیامبر، طلب باران می کرد.12

 وهابیت و تفرقه افکنی
باید توجه داش��ت ک��ه علی رغم اتفاق نظ��ر در این 
موض��وع، اخت��الف در مس��ائل فرع��ی، حقیقتی 
اس��ت که در میان یاران رس��ول خدا و پ��س از آنان 
نیز میان س��لف صالح وجود داش��ته اس��ت؛ اما این 
اختالفات هرگز آنان را به درگیری وکشتار یکدیگر یا 
متهم ساختن همدیگر به کفر و گمراهی نمی راند؛13 
اما وهابیت این فرقه گمراه و گمراه کننده با تبلیغات 
گسترده در صدد از بین بردن وحدت و ایجاد اختالف 
می��ان مس��لمانان در قال��ب تهاج��م ن��رم و الق��ای 
اندیش��ه های خویش اس��ت. با وجود اینکه توسل 
س��یره عملی علما و بزرگان بوده و هس��ت، برخی 
نگاهی نقادانه به فرهنگ شیعی داشته، شبهاتی را 
در ابعاد این موضوع مطرح کرده اند و ش��یعه را مورد 
طعن ق��رار داده اند؛ در حالی ک��ه اصل موضوع نزد 
اهل س��نت پذیرفته شده است؛ هرچند برای موارد 

اختالفی آن نیز ادله قرآنی و روایی وجود دارد.
با توجه به وجود دشمن مشترک، وظیفه مسلمانان 
در پیش گرفتن مسیر وحدت است. اما این نکته نیز 
قابل توجه اس��ت که علمای روشن فکر اسالمی در 
ضرورت ایج��اد وحدت اس��المی معتقدند مقصود 
از وحدت اس��المی منحصرک��ردن مذاهب به یک 
مذهب و کنار گذاشتن تمایز آنها نیست، بلکه منظور 
قرار گرفتن مسلمانان در یک صف در برابر دشمنان 
مشترکشان اس��ت.14 همچنین گفتنی است در راه 
وحدت اس��المی بنابر فرموده استاد مطهری آنچه 
باید رعایت شود این است که مسلمانان برای اینکه 
احساسات کینه توزی در میانشان پیدا نشود، متانت 
را حفظ کنند، یکدیگر را سب )دشنام دادن( و شتم 
ننماین��د، به یکدیگر تهمت نزنن��د و دروغ نبندند و 
از حدود منطق و اس��تدالل خارج نش��وند.15 مسئله 
توس��ل نیز جدای از این مطلب نیست؛ چرا که این 
امر در میان مس��لمانان پذیرفته ش��ده است و اهل 
س��نت نیز تألیف های گس��ترده ای درباره آن دارند. 
پس نباید به فرقه گمراه وهابیت اجازه ایجاد شکاف 

 .بین مسلمانان را داد

پی نوشت:
1. جوادی، علیرضا، پش��ت پرده وهابت، قم: نش��ر س��نابل، 

1389،ص 15. 
2. رضوانی، علی اصغر، وهابیت و توسل، تهران: نشر مشعر، 

1390، ص21. 
3. همان، ص29. 

4. هم��و، نظام واس��طه در خلق��ت، تهران: مش��عر، 1390، 
ص17. 

5. ر.ک: نس��اء: 64، بقره: 45، اس��راء: 82، آل عمران: 45، 
فاطر: 9و واقعه: 64 .

6. توبه: 103. 
7. »َواْبَتُغوا إِلَْیِه الَْوِسیَلة«.

اُکمْ َمَلُك الَْمْوت ... «. 8. »ُقْل َیَتَوفَّ
9. زمر: 42. 

10. رضوانی، علی اصغر، نظام واسطه در خلقت، ص78.
11. ر.ک: صحیح بخاری، ابواب االستس��قا، عالمات النبوه؛ 

سنن ابن ماجه، کتاب االقامه، باب189. 
12. روحانی، محمد کاظم، ش��فاعت و توس��ل، قم: دفتر نشر 
معارف، 1385، ص54؛ موس��وی قزوینی، حس��ن، نقدی بر 

اندیشه وهابیان، ترجمه حسن طارمی، ص77. 
13. دجوی مصری، یوسف احمد، توسل و رد شبهات، مقدمه 
و تصحی��ح از وهبی س��لیمان غاوجی، تهران: نش��ر مش��عر، 

1390، ص11. 
14. جاوید موسوی، سید حمید، اتحاد اسالمی در آثار آیت الّل�ه 

مطهری، تهران: نشر صدرا، 1386، ص74.
15. همان، ص75.
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اخبار ادیان
محمدحسن جاویدی )طلبه سطح عالی حوزه(

مدتی پیش پایگاه خبری »شیعه آنالین« خبری 
تح��ت عنوان »دختران ایران��ی که تن به "جهاد 
نکاح" دادند!« منتشر کرد. چند روز بعد از انتشار 
آن خبر، آیت الّل�ه قزوینی از علمای سرش��ناس 
قم و بنیانگذار »ش��بکه والیت«، در سخنانی به 
موض��وع این خبر پرداخت و نکاتی درباره آن در 
ش��بکه والیت مطرح کرد. گوی��ا این خبر و این 
اظهارات خوش��ایند مول��وی عبدالحمید، چهره 
سرش��ناس اهل سنت بلوچستان نبود؛ زیرا وی 
طی سخنانی آیت الّل�ه قزوینی را به شدت مورد 
حمل��ه و انتقاد قرار داد و اظهارات او را »افترائات 
توهین آمیز در مورد زنان بلوچ« نامید و خواستار 
عذرخواهی رس��می قزوینی و ش��بکه والیت از 
ق��وم بلوچ ش��د. مولوی عبدالحمی��د همچنین 
س��خنان آیت الّل�ه قزوینی را در راس��تای ایجاد 
اختالف و تفرقه در جامعه دانس��ت و همگان را 

از چنین اقداماتی بر حذر داشت. 
اکن��ون جا دارد مولوی عبدالحمید در این باره به 

چند پرسش پاسخ دهد: 
چرا انتش��ار خب��ر رفتن دختران بلوچ به س��وریه 
ب��رای انجام جهاد نکاح این قدر جناب مولوی را 
خشمگین کرد؟! با توجه به اینکه این خبر کاماًل 
درس��ت بوده. بهتر است جناب مولوی از دست 

این دختران بلوچ خشمگین باشند. 
پایگاه خبری ش��یعه آنالین و س��پس آیت الّل�ه 
قزوین��ی اع��الم نکرده ان��د ک��ه هم��ه دختران 

بل��وچ یا تع��دادی از دختران بلوچ ب��ه نمایندگی 
از دیگ��ر دخت��ران به جهاد ن��کاح رفته اند، بلکه 
اعالم کرده اند دختران��ی از نزدیکان و هواداران 
تروریست سرش��ناِس اعدام شده، »عبدالمالک 
ریگی« چنین عملی انجام داده اند؛ بنابراین دلیل 

خشم جناب عبدالحمید چیست؟!
درس��ت است که اصطالح »جهاد نکاح« به طور 
مستقیم در روایات و کتب حدیث اهل سنت بیان 
نشده؛ اما در کتاب صحیح بخاری روایتی وجود 
دارد که اس��اس و پایه فتوای »جهاد نکاح« بوده 
است. آیا جناب مولوی کتاب صحیح بخاری را 

مطالعه کرده اند؟!
اما آخرین پرسش��ی که مطرح اس��ت این است 
که چ��را هنگام��ی که فت��وای »جهاد ن��کاح« را 
مفتی تونس��ی صادر کرد و بعد از آن یک مفتی 
س��عودی فتوای »جهاد نکاح با محارم« را صادر 
کرد، جناب مولوی س��کوت کرد و حتی کمترین 
صحبت��ی در مورد آن بیان نکرد و به انتقاد از آن 

نپرداخت؟!

بار
اخ

مدافعان جهاد نکاح 
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به گزارش »ش��یعه نیوز«، فلیپ س��ندروس، اگر 
فوتبالیست نمی شد، حتمًا روحانی کلیسا می شد؛ 
اما حاال در روزهای اوج شهرت و عضویت در تیم 
ملی س��وییس و توپ زدن در تی��م فوتبال فوالم 
انگلیس، تحصیالتش را در رشته ادیان به پایان 
رسانده و با دختری از ایران آشنا شده که دریچه ای 

جدید را به رویش گشوده است. 
 همسر فعلی فیلیپ سندروس، دختری تهرانی و 
از سادات است که فیلیپ، اسالم شیعی او را دینی 
دوست داش��تنی یافته و به ش��یعه گرویده اس��ت. 
حجت االس��الم و المس��لمین بدیعی، اماِم مرکز 
اسالمی  منچستر که نقش مهمی در درک صحیح 
فیلیپ سندروس از تشیع داش��ته، در این باره در 
گفتگو با شفقنا )پایگاه بین المللی همکاری های 
خبری ش��یعه( بیان می کند: فیلیپ انسانی بسیار 
متواضع است که پس از آشنایی با اسالم به تشیع 
روی آورد و قرار است سفری به ایران داشته باشد. 
او برنامه های اسالمی اش را به طور مرتب دارد و 
کتاب های الزم و مورد نیاز برایش ارس��ال ش��ده 
اس��ت. به گفته بدیعی، خانواده فیلیپ خانواده ای 
مسیحی و معتقد هستند که در میان آنان، فیلیپ 

به اسالم گرایش پیدا کرده است. 
 ام��ام مرکز اس��المی منچس��تر، اولی��ن مواجهه 
غیرمس��لمانان با مس��لمانان را در آشنایی آنان با 
اسالم و انتخاب گرایش و مذاهبشان مهم می داند 
و معتقد است که بیش��تر تازه مسلمانان، اسالم را 
به همان ش��کلی یاد می گیرند ک��ه اولین بار با آن 
مواجه شده اند؛ بنابراین شیعه یا سنی بودن اولین 
مسلمانی که از او تأثیر می پذیرند، در گرایش افراد 

به این مذاهب نقش دارد. 
او درباره سیر گرایش به اسالم در غرب، به حوزه 
فعالیت خود در منچستر و حومه آن اشاره می کند 
و به شفقنا می گوید: »با وجود تبلیغات منفی زیاد و 

اسالم هراسی موجود، گرایش به اسالم، وضعیت 
خوب��ی دارد«. او افرادی را که در غرب به اس��الم 
گرایش پیدا کرده اند، افرادی با سطح تحصیالت 
باال معرفی می کند و به جایگاه اجتماعی برخی از 
افرادی که به شیعه پیوس��ته اند، اشاره می کند که 
در سطح اس��تادان مشهور دانشگاه در رشته های 
خود هستند. بدیعی، پروفسور علی هوگو، استاد 
زمین شناس��ی را که در منچس��تر مس��لمان شده 
اس��ت، از جمله افراد س��طح باالیی می داند که با 
علم و آگاهی به تش��یع پیوسته اند. بدیعی از سفر 
این استاد به ایران و زیارت مشهد مقدس و بازدید 

از اصفهان سخن می گوید. 
او با بیان اینکه قریب یکصد تن از افراد رشته های 
مختلف در منچس��تر به مذهب تشیع گرویده اند، 
این آمار را در ش��رایط تبلیغات منفی و فشارهای 
مختلف در غرب علیه مس��لمانان، خوب می داند 
و می گوید: پایین ترین میزان تحصیالت در میان 
مسلمانان جدید منچستر، جوانی است که هنوز در 
کالج تحصیل می کند. امام مرکز اسالمی  منچستر 
درباره دامنه تبلیغات اهل تسنن نسبت به تبلیغات 
تشیع در غرب بیان می کند: از نظر جمعیت، اهل 
تسنن در غرب بیش��تر هستند و سابقه مهاجرت 
آن��ان و مراکز اسالمی  ش��ان هم بیش��تر اس��ت؛ 
بنابراین به دلیل س��ابقه حضور در غرب و کثرت 
مراکز اسالمی شان، س��ازماندهی بیشتری دارند 
و در بحث تبلیغ گسترده تر عمل می کنند. بدیعی 
امام مرکز اس��المی منچستر به موضوع پیوستن 
مخفیانه به اس��الم نیز اش��اره می کند و می گوید: 
افراد و ش��خصیت هایی مهم و مش��هور به تشیع 
روی می آورن��د؛ ام��ا عالق��ه ای به اعالم ش��دن 
آن ندارن��د و در ای��ن زمینه مالحظات��ی دارند که 
بخشی از این مالحظات خانوادگی است و بخشی 

مالحظات، مباحث دیگر را شامل می شود. 

به گزارش »ش��یعه نی��وز«، رهبر ح��زب طریق 
س��نت پاکس��تان »س��روات اعجاز ق��دری«، از 
نظام سلطنتی عربستان س��عودی و مفتی های 
این کش��ور انتق��اد کرد. وی س��ران کش��وری و 
مفتی های وهابی را به دلیل سیاس��ت های ضد 
اسالمی  و فتواهای خارج از عرف، مورد نقد قرار 
داد و افزود: رژیم عربس��تان سعودی نمی تواند 
تفکرات وهابی خود را در سراس��ر جهان اسالم 
گسترش دهد و آن را بر همه تحمیل کند، حتی 

اگر ایاالت متحده نیز از آنان حمایت کند. 
او ضم��ن محکوم کردن این فتواه��ا اظهار کرد: 
مفتی های عربستان س��عودی فروشگاه فتوا باز 
کرده ان��د و آن را خری��د و ف��روش می کنند. وی 
به مفتیان عربستان سعودی توصیه کرد هر چه 
زودتر فروشگاه های فتوای خود را ببندند؛ چرا که 
مسلمانان جهان اسالم به خوبی می دانند چگونه 
عم��ل کنند و ب��ه چه نحو زندگ��ی محترمانه ای 
داشته باشند. اعجاز قدری همچنین طرح حمله 
ایاالت متحده به سوریه را غیر قانونی دانست و 

آن را محکوم کرد. 

 ببندید دکان هایتان را!ره یافتگان
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قرآن و سنت پاسخی برای عقاید وهابیت، 
در کتاب آیین وهابیت

مهدی بهرامی

کتاب »آیین وهابیت« از معدود کتاب هایی است 
ک��ه یکی از مراج��ع تقلید به منظ��ور رد عقاید و 
 اندیشه های وهابیت نوشته است. در این کتاب، 
آیت الّل�ه سبحانی با استفاده از نص صریح قرآن 
و روایات نقل شده و مستند در نظر اهل سنت و 
شیعه، سعی کرده است به شبهات مطرح شده و 
عقاید پوچ و باطل وهابیت پاس��خ دهد و ادعای 
آنان را که می گویند عقاید و اندیش��ه مان مطابق 

سلف است، مورد تردید قرار دهد.
البته ش��ایان ذکر اس��ت این فقط علمای شیعه 
نیستند که کتاب های زیادی در رد ادعای وهابیت 
نوشته اند. از آنجا که عقاید و اندیشه های وهابیت 
مانند تیشه ای بر پیکره اندیشه های ناب اسالمی 
است و بسیاری از علمای اسالم چه شیعه و چه 
س��نی این عقاید و اندیش��ه ها را از اس��الم ناب 
خ��ارج می دانند، در رد ادعاها و عقاید این گروه، 

کتاب های زیادی نوشته اند. 
این کتاب با پیش��گفتاری با عنوان لزوم تشکیل 

گنگ��ره اس��المی درب��اره »توحید« و »ش��رک« 
آغ��از می ش��ود. ایش��ان در ای��ن پیش��گفتار به 
اینکه فرهنگ وهابیت بر اس��اس »تکفیر فرق 
اس��المی«، »ایجاد تفرق��ه میان مس��لمانان«، 
»خش��ن جلوه دادن تعالیم اس��الم«، »محو آثار 
رس��الت و وحی« و »س��ازش با تم��ام جباران و 
مستکبران« حتی امثال »یزید بن معاویه« استوار 
شده است و بر همین اساس در مدت بسیار کم با 
هزینه های زیاد، کتاب های زیادی بر رد مذاهب 
دیگ��ر بدون اطالع از اندیش��ه آنان نوش��ته اند، 
اش��اره می کند. ایشان پیش��نهاد می دهد جهان 
اسالم کنگره ای علمی � اسالمی تشکیل دهد که 
در آن افکار مختلف به صورت علمی و منطقی 
عرضه ش��ود تا بدین وسیله گام مهمی در جهت 
وحدت اس��المی برداشته شود و جلوی تندروی ِ 

برخی از گروه ها گرفته شود. 
آیت الّل�ه س��بحانی با دس��ته بندی همه مسائل 
مربوط به وهابیت، این کتاب را در بیست فصل 

جد
مس

نه 
خا

کتاب
تدوی��ن کرده اس��ت که در هر فصل ب��ه یکی از 
ش��بهاتی که وهابیت وارد کرده، پرداخته است. 
ایش��ان بع��د از واکاوی دقیق عقیده و ش��بهات 
وهابی��ت به جهان اس��الم، تالش کرده اس��ت 
 بر اس��اس ق��رآن و روایات حضرت رس��ول
و با اس��تفاده از منابع معتبر ش��یعه و سنی پاسخ 
این س��ؤال ها و اش��کال ها را بده��د. این کتاب 
از آن جهت که روش��ی مس��تند و مستدل برای 
پاس��خگویی ب��ه عقاید وهابی��ت را پیش گرفته 
اس��ت، می تواند برای همه اقش��ار مردم بس��یار 

مناسب باشد. 
یک��ی از مهم ترین خصوصیت ه��ای این کتاب 
این اس��ت که کس��انی که تمایل به خواندن این 
کتاب دارند می توانن��د آن را از فضای مجازی و 
س��ایت هایی مانند کتابخانه الکترونیکِی سایت 
حج )www. hajj. ir( و همچنین سایت آیت الّل�ه 

 .سبحانی دانلود و مطالعه کنند
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ساده اما ...
رابط��ه ای که روحانی یک مس��جد با اطرافیان خود در مس��جد و محله 
برقرار می کند بسیار متفاوت با رابطه ای است که مردم با یکدیگر دارند. 
در کتب لغت امام را به مقتدا، پیشوا و پیشرو ترجمه کرده اند و ایفای این 

معانی فراتر از پیش نمازی مسجد است.
روحانی مس��جد از یک طرف باید امام جماعت مردمی باشد که خود را 
جهت اقامه نماز جماعت به مسجد می رسانند که خود این کار مقدمات، 

شرایط، وظایف و مهارت های خاصی را می طلبد.
از دیرباز مس��جد پایگاهی عمومی و متعلق به همه افراد است. مسجد 
محل آمد و شد و رتق و فتق امور مسلمین است. امام مسجد می تواند 
با مدیریت کارها و فعالیت های عام المنفعه مسجد به اجرای هر چه بهتر 

این گونه امور کمک نماید.
همانط��ور که مس��جد متعلق به م��ردم و اهالی یک روس��تا یا محله در 
شهرها می باش��د، روحانی مسجد هم از جهت معنوی متعلق به مردم 
و محله اس��ت. ارتباط صمیمانه با ک��ودکان، نوجوانان، جوانان و مرد و 
زن محله، شناسایی و رفع نیازهای خانواده های نیازمند محله به کمک 
خیری��ن محله، صله و دید و بازدید از بیم��اران، معمرین، خانواده های 
شهدا و سایرین در ایجاد ارتباط عاطفی مناسب با مردم و جذب جوانان 

و نوجوانان بسیار موثر می باشد. 

فصل سوم |محراب



اخالق رکن اصلی است 
این رسم انبیاء است
علی اصغر غالمی

بعد از ظهر یکی از روزهای اواس��ط شهریور ماه 
اس��ت. هماهنگی ها انجام ش��ده و باید از شرق 
تهران، خودمان را به مسجد جامع باغ فیض، در 

غرب تهران برسانیم، سر ساعت6:30. 
با هر مش��قتی خوشبختانه س��ر وقت رسیدیم. 
ح��اج آقا طاقت نی��اورده و هم��راه دخترش، به 
پیش��واز ما تا کوچه آمده است. خودش می گوید 
دخترش را زودتر فرستاده تا ما راه را گم نکنیم. 
گ��رد پیری نه تنه��ا بر چهره اش،بلک��ه بر تمام 
وجودش نشس��ته اس��ت. کمری خمی��ده که به 
کم��ک عصا کمی راس��ت می ش��ود. ابروانی که 
زمستان پیری به آنجا هم رسیده با چشمانی گیرا 
و نافذ. گرم و صمیمی با ما سالم و احوال پرسی 
می کند. انگار سال هاست او ما را می شناسد و ما 
او را. نحوه حرف زدنشان پیربودن تفکر را تداعی 
نمی کند. مس��ائل روز را به خوبی می شناس��د و 
برای مش��کالتی که بیان می کند، راه حل دارد. 
م��ا را به منزلش دع��وت می کند. خانه س��اده و 

صمیمی، پالک یک.
ظاه��ر خانه هیچ منظره ای ب��رای تعریف کردن 
ندارد و این یعن��ی یک دنیا تعریف. به همراهم 
می گویم: »عاقبت کس��ی که فقط برای اس��الم 
عمر می گذارد، این اس��ت. خ��ودش از مال دنیا 
هیچی ن��دارد«. چی��زی که توجه م��ان را جلب 
می کند، تصویری بزرگ از قبور ائمه بقیع، قبل 
از تخریب به وس��یله وهابیون است که به دیوار 
نصب ش��ده اس��ت. حاج آقا توضیح می دهد که 
اصل این تصویر در موزه ای در انگلستان است. 
گویا حاج آقای مهدوی کنی عکسی از آن تهیه 
می کنند و در اختیار دیگران قرار می دهند. روی 
زمین کنار حاج آقا می نشینیم. خیلی زود بساط 
پذیرایی پهن می ش��ود. ما معذبیم. حاج آقا � که 
انگار فهمیده اند� ش��روع ب��ه پذیرایی می کنند. 
اص��رار دارند بخوری��م: »از آن انگورها بخورید. 
اینها ک��ه می بینید از آب گذش��ته اند. ما هر چی 
داریم از امام حس��ین اس��ت. چیزی از خودمان 

نداریم«. 
حج��ة االس��الم و المس��لمین محمود ش��مس 
نجف آب��اد  در   1307 س��ال  در  نجف آب��ادی، 
اصفهان به دنیا آمد. دست روزگار خانواده اش را 
به روستای کن در شمال تهران کشاند. عالقه به 
علم او را پای درس علمای بزرگ برد. اس��فار را 
نزد آیت الّل�ه مطهری خواند و لمعه و کفایه به بعد 

را نزد آیت الّل�ه منتظری و غیره گذراند. 
داخ��ل کوچه س��ر صحبت را باز می کنی��م. از او 
می خواهیم از خودش بگوید، از فعالیت هایش. 
حاج آقا برایمان تعریف می کن��د: »وقتی امام را 
گرفتند، من یکی دو سال بود که اینجا در مسجد 
جامع باغ فیض نم��از می خواندم. خانه مان کن 

راز
د ط

سج
م

گزارشی از مسجد جامع باغ فیض
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بود و کن هنوز جاده نداشت. ما خانه ای همین جا 
در ب��اغ فی��ض گرفته بودیم. در همین مس��جد 
اعالمیه ه��ای آق��ا را چاپ می کردی��م. با همان 
دس��تگاه های قدیمی  و ب��ه کل منطقه دو و پنج 
می دادیم. رس��اله آقا را جلدش را می کندیم و به 
مردم برای مطالعه می دادیم. البته لو رفت. چند 
بار س��اواک آمد و مسجد را گشت؛ اما نتوانستند 
چیزی پی��دا کنند. ما هم ش��یوه را تغییر دادیم. 
رساله آقا را با اسم آیت الّل�ه عبادی )نام پوششی( 

به مردم می رساندیم. 
در چند دهات ش��مالی ته��ران، مثل کن، کیگا 
و س��نگون و... ب��ا کمک خود اهالی روس��تاها 
اقداماتی انجام دادیم؛ برای مثال در کن ش��ش 
چاه عمیق زدیم. عمق چاه ها به دویست متر هم 
می رسد. مجوز را از جهاد کشاورزی گرفتیم و یا 
عل��ی گفتیم. این چاه ها هنوز هم برای مصارف 
عمومی مردم منطقه، مخصوصًا در کش��اورزی 
رعیت از آن اس��تفاده می کنند. ذره ای از آب آن 
کم نشده. در کیگا مسجد و تکیه درست کردیم. 
موقوفه داشتند و مردم کمک کردند. در روستای 
کش��ارنگ مس��جد درس��ت کردیم و در آن نماز 
خواندیم. در سنگون هم مدرسه ساختیم. گاهی 
اختالفاتی بین اهالی روستاها به وجود می آمد؛ 
اختالفات طایفه ای که همه جا هست. برای حل 
دعوا می رفتیم. بین مردم صلح و آش��تی برقرار 
می کردی��م. بعد از انقالب و در ایام جنگ هر دو 
هفته یک بار، بازاریان را برای صرف شام جمع 
می کردیم و برایشان صحبت می کردیم. پول و 
اجناس مختلف جمع می کردیم و با کامیون های 
بزرگ می فرستادیم برای جبهه. جوانان را برای 
جبهه رفتن تش��ویق می کردیم و مردم هم واقعًا 
سنگ تمام می گذاشتند. وقتی فاو فتح شد، در 
آنجا به کمک اهالی محل آش��پزخانه دایر کرده 
بودی��م. چند نفر از مردم باغ فیض آش��پز ش��ده 
بودن��د. ما از اینجا اجناس مختلف می خریدیم، 
برایش��ان می بردیم تا برایش��ان غذا تهیه کنند. 

یادم هست خودم هم با آنها می رفتم«.
البته ح��اج آقا نگفتند که زمان��ی از راه دور برای 
برگزاری نماز به این محله می آمدند و از آن زمان 

تاکنون چشم و چراغ اهالی محل اند. 
مدیریت این اقدامات با حاج آقا شمس اعضای 
شورای محله و هیئت امنای مسجد بوده است. 
عالوه ب��ر این برنامه ه��ای فرهنگی و عقیدتی 
مس��جد، مخاطبان زیادی داش��ته ک��ه حتی از 
مناطق اطراف مثل شهر ری عالقه مندان زیادی 
را به این مس��جد ج��ذب می کرده اس��ت. حاج 
آقا ش��مس می گوید: »در جلس��ات هفتگی مان 
درباره مسائل مهم بحث می کردیم. یکی از این 
مس��ائل بحث والیت بود، با دلیل و استدالل از 

کتب و سندهای معتبر شیعه و سنی، که جوان ها 
بسیار استقبال می کردند. حتی از شاه عبدالعظیم 
می آمدند و جلس��ات را دنب��ال می کردند. زمانی 
باخبر ش��دیم که محله های فقیر اطراف تهران 
هس��تند. راه افتادی��م قب��ض چاپ کردی��م، از 
م��ردم کمک های مالی جمع کردی��م. بردیم در 
آن روس��تاهای شمال تهران، مسجد ساختیم. 
چاه آب زدیم. آزمایش کردند و سالم تشخیص 
دادند. قنات ناتمام داشتند، کامل کردیم، برای 
اس��تفاده کش��اورزان. مدرس��ه س��اختیم برای 
بچه ها. حمام درست کردیم، با 25 دوش برای 
استفاده مردم. االن آن حمام هنوز کار می کند و 

خیلی اقدامات دیگر«.

 بر در عبادت
هنگام اذان مغرب به مس��جد می رویم. مسجد 
از نظر معم��اری حرف زیادی برای گفتن ندارد. 
یک س��الن بس��یار طوالنی که طول آن تناسب 
چندان��ی با عرض آن ندارد، به عنوان شبس��تان 
اصلی مس��جد، مورد اس��تفاده نمازگ��زاران قرار 
می گیرد. این فضا بیشتر باعث تنگی جا می شود 
و اینکه چنین مکانی فعال باش��د، فقط ناشی از 
همت و تالش بانیان آن است؛ اما صفایی که از 
فضای معنوی هر مسجدی فهمیده می شود، در 

اینجا نیز حس می شود. 
اف��رادی ک��ه از گذش��ته در ای��ن مس��جد نم��از 
خوانده ان��د، اگر چه اس��م م��ؤذِن پیر مس��جد را 
نمی دانن��د، به خوب��ی ب��ا طنی��ن خوش آهنگ 
صدای اذان پیرمؤذن ح��اج نصرت الّل�ه نادعلی 
آشنا هس��تند و بارها از زیبایی اذان وی که قبل 
از ش��روع رس��می  اذان و نم��از، در گوش��ه ای از 
جمعیت، بی ریا در کنار دیوار می ایستد و خالصانه 

اذان می گوید، لذت برده اند. 
از مأمومان مسجد درباره فعالیت های مسجد و 
حاج آقا ش��مس سؤال می کنم. لحن آنان نشان 
از رضایت خاطرش��ان از فعالیت های مسجد، و 
دلبس��تگی و تعلقش��ان به حاج آقا شمس دارد. 
تصورم این اس��ت که تع��داد نمازگزاران به چهار 
تا پنج صف می رس��د. نماز که تمام می شود، با 
تعجب می بینم که تا انتهای س��الن جمعیت به 
نماز ایستاده است. از هر سن و سال و طبقه ای 
آمده اند. خانم ها و آقایان با بچه های کوچکشان، 
پس��رها و دخترهای جوان و نوج��وان، مردها و 
خانم های مس��ن )که البته جمعیت بیش��تری را 
به خود اختصاص داده اند( و... حاج آقا ش��مس 
در مورد نمازگزاران مس��جد می گوید: »مس��جد 
همیشه پر از جمعیت است. نمازگزاران از مردم 
بومی محل هس��تند، کس��به و اداری ها. مردم 
مهاج��ر مح��ل، از اهالی همدان، مالی��ر و یزد 

هستند، که به مس��جد اعتقاد خاصی دارند. در 
مناسبت های انقالبی یا هر وقت که رهبر فرمان 
می  دهن��د، م��ردم اینجا به خیاب��ان می آیند و از 
ارزش های اسالم و انقالب حمایت می کنند«.  

می پرسیم چطور مسجد این همه شلوغ است؟ 
حاج آقا می گوید: »هر کس به مس��جد می آید، 
ما اس��تخدامش می کنی��م. با اخ��الق خوش و 
گرم گرفت��ن، به درد دلش��ان گ��وش می دهیم. 
جوان ها را به یک صورت و دیگران را یک جور. 
م��ردم را در حل مشکالتش��ان کمک می کنیم. 
م��ردم روس��تایی و ش��هری می دانن��د ک��ه این 
مش��کالت اقتصادی همه فش��ار دشمن است، 
برای دلس��ردکردن آنان از انقالب. حتی اگر لب 
به ش��کایت باز کنند، باز هم نظ��ام و انقالب را 
حمایت می کنند. ما هم هر چقدر قدرت داش��ته 
باش��یم کمکش��ان می کنیم. اخالق رکن اصلی 
اس��ت و رس��م انبیا. وقتی نمازگزار وارد مسجد 
می ش��ود، با رویی گش��اده با او روبرو می شویم 
و هر کس را بنا به س��ن و س��ال و ش��خصیتش 
پذیرا می ش��ویم، جوان ها را با شوخی و خنده و 
همدلی کردن و بزرگ س��االن را با کمک در حل 
مش��کالت خانوادگ��ی و اقتص��ادی. هم��ه را با 
بازگو کردن مسائل دینی و اخالق و همراهی در 
حل مش��کالت زندگی کمک می کنیم؛ مثاًل اگر 
وام بخواهند ضمانت می کنیم. به کارخانه داری 
که ورشکسته ش��ده بود، وام دادیم. برای زن و 
شوهرهای جوان برای ش��روع زندگی و آنها که 
خانه ندارند، ضمانت می کنم برای گرفتن وام یا 

معرفی می کنم برای گرفتن مسکن مهر«.
در بین دو نماز حاج آقا شمس که متوجه حضور 

هر ک�س به مس�جد می آی�د، ما اس�تخدامش 
می کنی�م. ب�ا اخ�الق خ�وش و گرم گرفت�ن، به 
درد دلش�ان گوش می دهی�م. جوان ها را به یک 
ص�ورت و دیگران را یک جور. م�ردم را در حل 

مشکالتشان کمک می کنیم. 
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روحانی جوان ش��ده اس��ت )حاج آقا حسینی که 
ب��ه جای ایش��ان نم��از می خوانند(، ب��ا فروتنی 
می خواهند امامت را بدیشان بسپارند که با امتناع 
شدید حاج آقای حسینی روبرو می شوند. »خب! 
مردم چه کنیم؟« را کشیده  می گوید و بدون اینکه 
منتظر جواب کسی بماند، قامت را برای نماز دوم 
می بندد و این یعنی دموکراسی به شیوه حاج آقا 

شمس!

 جایی برای همیشه
»مسجد از صبح برای نماز صبح تا ساعت یازده 
ش��ب یعنی بعد از نماز مغرب و عشا باز است«. 
این را رئیس هیئت امنای مسجد، آقای شجاع 
می گوی��د. او روش��ن می کند که»مس��جد برای 
هم��ه برنامه دارد. مس��جد خانه مردم اس��ت«. 
کالس های تفس��یر قرآن در روزهای سه شنبه، 
ی��ک روز در هفت��ه برگزاری نم��از جماعت قضا 
وی��ژه بان��وان، کالس های تقویتی و آموزش��ی 
برای دانش آموزان و عالقه مندان در طول سال 
خصوص��ًا تابس��تان ها، دائرک��ردن مهدکودک و 
پیش دبستانی و برگزاری دعای ندبه در امامزاده   

بخشی از فعالیت های مسجد است. 
غ��الم، یک��ی از مأموم��ان ک��ه بع��د می فهمم 
آرایشگر محل است، می گوید برنامه های زیادی 
در جریان اس��ت: »اردوهای مذهبی و تفریحی 
برای جوان��ان برگزار می کنند. آنها را ش��مال یا 
مشهد می برند و البته نکات اخالق و مذهبی را 
در این س��فرها آموزش می دهند. هم فال و هم 

تماشا!«.
اما حاج  آقای شمس همه چیز را در اخالق و نحوه 
ارتباط با مردم خالصه می کنند. می گوید»مردم 
ناراضی اند؛ ولی این قدر بصیر هس��تند که فرق 
یک حکومت مذهبی � مردمی را با یک حکومت 
امریکایی و الئیک بدانن��د. ما هم باید تا جایی 
که بتوانی��م کارش��ان را راه بیندازی��م«. حاج آقا 
برای مثال صندوق قرض الحسنه مسجد را نام 
می برند. » البته مواردی بوده که قرض گرفته اند 
و دیگر پس نداده اند و من خودم با کمک دیگران 
از جی��ب پرداخته ای��م«؛ ولی ای��ن اتفاق ها را در 
مقابل خدمات و تأثی��رات آن خدمات بر مردم، 

ناچیز و حقیر می شمرد. 
از ایش��ان می پرس��م: »حاج آقا اگر دوباره جوان 
شوید چه می کنید؟« لبخندی تحویلمان می دهد 
و می گوید: »چاه قنات می زنم«. میخواهد به ما 
بفهماند »هر آنچه مردم نیاز دارند در این شرایط 
و هم��ان می کنی��م. زمانی به قن��ات، زمانی به 
آگاه سازی، زمانی به جهاد و شهادت. هر چه در 

زمان خودش بهترین است«.
ح��اج آقا یک چی��ز دیگر هم می گوی��د که قابل 
تأم��ل اس��ت: »کاش مس��اجد مثل قدی��م بود. 
مس��جدها در قدیم ی��ک امام جماعت داش��ت 
و یک خ��ادم«؛ چون بعض��ی از همین کارهای 
تجاری که به نام مسجد انجام می گیرد، به ضرر 
وجهه مس��جد می شود. »من دیدم مساجدی را 
که بخش عمده ای از فضای مسجد به کارهای 
تجاری اختصاص داده شده؛ ولی به مکان نماز 
و مراس��م ها توجهی نش��ده« و این یعنی دوری 
از مس��جد. دل پری حاج آقا که شامل بعضی از 
مساجد می شود، متوجه هیئت امنا است. انصافًا 
هم این مسئله تا حدی نقش مسجد را می تواند 

تحت تأثیر خود قرار دهد. 
هیت امنا در این مسجد مسئولیت کامل مسائل 
مالی و حساب و کتاب ها را بر عهده دارد و به نظر 
می آید خود حاج آقا خیلی عالقه ای به دخالت در 

این کار ندارند. 

 حرف آخر
حاج آقا اخیراً س��کته کرده ان��د و فقط برای نماز 
مغرب به مسجد می روند. )بیشتر اوقات روحانی 
دیگری به نام حاج آقا حس��ینی ب��رای برگزاری 
نماز جماعت تش��ریف می آورن��د(. هنوز هم با 
عش��ق ارتباط با مردم و خدمت ب��ه آنان، در راه 
خدا فعالیت می کند. در منزل به تلفن های مردم 
که حتی از خارج از کشور تماس می گیرند، پاسخ 
می ده��د. آنان از حاج آقا در مس��ائل ش��رعی و 
مشکالت خود راهنمایی می گیرند. به دلیل این 
اقدامات ارزش��مند حاج آقا شمس، چندین بار با 
ایشان مصاحبه و در مجالت مختلف چاپ شده 
و چند بار از ایش��ان قدردانی شده است. یک بار 
که مسئوالن مس��جد جامع باغ فیض به کمک 
مردم، برای حاج آقا شمس بزرگداشت گرفتند، 
سی گوسفند قربانی کردند و مردم محل را اطعام 
کردند. خودشان اش��اره می کنند که »حدود 7 یا 
8  س��ال پیش در مهدیه تهران، 2100 نفر امام 
جماعت مس��جد را دعوت کرده بودند که از من 
به عنوان امام جماعت مس��جد جامع باغ فیض، 

قدردانی کنند و کمک هایی هم به مسجد شد«.
گفتنی اس��ت در یازدهمین اجالس روز جهانی 
مسجد، در تاریخ 1392/5/30 در محل اجالس 
س��ران کش��ورهای اس��المی، با حضور ریاست 
مجلس ش��ورای اسالمی  آقای الریجانی، حاج 
آق��ا حاج علی اکبری از حاج آقا ش��مس قدردانی 

 .کردند

اما حاج  آقای شمس همه چیز را در اخالق 
و نحوه ارتباط با مردم خالصه می کنند. 
می گوید»مردم ناراضی اند؛ ولی این قدر بصیر 
هستند که فرق یک حکومت مذهبی � مردمی را 
با یک حکومت امریکایی و الئیک بدانند. ما هم 
باید تا جایی که بتوانیم کارشان را راه بیندازیم«
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سوی باغ آ فیض و اسرار الهی را ببین
مسجد جامع باغ فیض در محله باغ فیض تهران 
واقع ش��ده است. باغ فیض محله ای در منطقه 
پنج شهرداری در شمال غرب تهران است که از 
جنوب به بزرگراه شهید حکیم، از شمال به شهید 
همت، از غرب به بزرگراه س��تاری و از شرق به 
بزرگراه اشرفی اصفهانی مربوط می شود. قدمت 
روستای باغ فیض با توجه به درخت توت که در 
میدان اصلی باغ فیض واقع ش��ده است و اهالی 
قدی��م باغ فی��ض، آن را به ن��ام درخت حضرت 
ابوالفض��ل می شناس��ند، بالغ بر هفتصد س��ال 
تخمین زده می ش��ود. قبل از انقالب اس��المی  
در ایران روس��تای باغ فیض ح��دود 270 خانوار 
جمعیت داش��ت و اکنون یک��ی از مناطق خوش 
آب و هوای تهران محس��وب می شود. امامزاده 
حمیده خاتون و جعفر که از فرزندان امام موسی 
کاظ��م هس��تند، از بقعه ه��ای متب��رک این 
محله اند که برنامه دعای ندبه مس��جد جامع در 
محل این امامزاده برگزار می شود. این برنامه را 
جوانان مسجد برگزار و اداره می کنند که جمعیت 
زی��ادی از م��ردم و جوانان محل در آن ش��رکت 
می کنند. نام مس��جد جامع باغ فیض در لیست 
مس��اجد برگزارکنن��ده اعتکاف دیده می ش��ود. 
قدمت روس��تای باغ فیض بالغ بر هفتصد سال 
تخمین زده می ش��ود و ظاهراً از زمانی که اهالی 
س��المند منطق��ه به ی��اد دارند، این مس��جد در 
همین محل س��اخته شده بوده اس��ت. حاج آقا 

شمس برای ما تعریف کردند موقوفه های مردم 
و ت��الش افراد خّیر، در توس��عه و نگهداری این 
مس��جد نقش بسزایی داشته است. دو نفر از آن 
افراد، حاج نصرالّل�ه و حاج عین الّل�ه نامی بوده اند 
ک��ه به تدری��ج زمین ه��ای اط��راف مس��جد را 
خریداری کرده و به مسجد افزوده اند، مثل یک 
راه که منتهی به مسجد بوده و چند خانه اطراف 
مسجد. دوران تکامل مس��جد را به چهار دوره 

تقسیم کرده اند: 
1. مسجد خشتی و حسینیه چادری؛

2. مس��جد و حسینیه خش��تی - آجری با سقف 
شیروانی؛ 

3. مسجد و حسینیه آجری با سقف تیر آهن؛
4. مسجد و حسینیه کنونی.

1. مسجد خشتی و حسینیه چادری
 بنای اولیه مسجد

طبق گفته اهالی در قسمت جنوب مسجد کنونی 
)محل مح��راب و منبر( دو اتاق خش��تی وجود 
داش��ته است. قس��مت شرقی )قس��مت فعلی 
خانم ه��ا( محل مس��جد ب��وده و دِر آن روبروی 
منزل کربالیی نوروز )از اهالی محل( باز می شده 
و قسمت غربی ) محل محراب کنونی ( که درب 
آن از کوچه باریک جنوب مس��جد باز می ش��ده 

است.

 حسینیه 
در شمال مسجد حسینیه بود. این حسینیه سقف 
نداشت و فقط در ایام ماه محرم و صفر روی آن 

با چادری بزرگ پوشانده می شد. 
 فضای حسینیه به شکل مربع بود که در جنوب 
آن گذر ش��رقی � غربی وجود داش��ت. و یک گذر 
دیگر در قس��مت شمال غربی آن وجود داشت. 
شمال شرقی محل منبر و در جنوب غربی محل 

آبدارخانه بود.

 تاالر
دور ت��ا دور فض��ای مرب��ع ش��کل حس��ینیه، 
سکو هایی مسقف برای نشس��تن اهالی بود که 
ی��ک متر از زمین ارتفاع داش��ت و س��قف آن از 
چ��وب و گل بود که به آن تاالر می گفتند. مکان 
تاالره��ا در زمس��تان جای خش��ک کردن برگ 

درختان و علوفه بوده است.
زمانی که حس��ینیه برپا و مراس��م محرم شروع 
می ش��د، اهالی باغ فیض هر کدام دور تا دور در 

این تاالرها می نشستند و عزاداری می کردند.

 آماده سازی حسینیه برای ایام محرم و صفر
با نزدیک شدن ماه محرم اهالی فضای حسینیه 
را تمیز می کردند و طی مراسمی  با ذکر صلوات و 
ذکر نام ائمه و شهدای کربال تیرک چادر را علم 

کرده و چادر را روی آن قرار می دادند. 

راز
د ط

سج
م

39  شماره  1۶5، مهرماه 1392|  ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | مسجد

اب
حر

م |م
سو

صل 
ف



 2. مس�جد و حسینیه خش�تی، آجری با سقف 
شیروانی 

 توسعه مسجد با وقف اتاق حاج غالم حسین 
بزرگ

این مرحله در س��ال 1325 انجام گرفته اس��ت. 
ابتدا حاج غالم حس��ین ب��زرگ اتاق خ��ود را که 
کنار مسجد قرار داشت، به مسجد اهدا می کند. 
فضای اتاق که انبار کاه بوده، به مس��جد اضافه 
می شود و سقف ش��یروانی روی فضای آن قرار 

می گیرد. 

 3. مسجد و حسینیه آجری 
 همت اهالی برای توسعه مجدد مسجد

 ای��ن بنا حدود س��ال 1345 احداث ش��د. اهالی 
ب��ا دادن هدایای نقدی و غیر نقدی کار س��اخت 
محل جدید را آغاز کردند و مسجد با کار و تالش 
اهالی تکمیل ش��د. هر یک از مردان روس��تا با 
وقف خود برای مسجد، روزها، هفته ها و ماه ها 

کار کردند و ساختمان مسجد را تکمیل کردند.

4. مسجد و حسینیه کنونی
 توسعه بیشتر

چهارمین مرحله توس��عه مس��جد ک��ه همراه با 
افزای��ش مهاج��رت به ای��ن محل و گس��ترش 

س��اخت و س��از اس��ت و عماًل بخش��ی از شهر 
تهران می شود، از بعد از انقالب شروع می شود. 
مسجد در سال 1390 توسعه بیشتری می یابد. 
هیئ��ت امن��ا در این مرحل��ه با خری��د خانه های 
پش��ت مس��جد، فض��ای جدی��دی به قس��مت 
ش��مال آن افزودند. با این کار و ساخت مناسب 
و سنگ کاری داخل مسجد در دو طبقه، عالوه 
بر بزرگترش��دن قس��مت مردان��ه در طبقه اول، 
فضای طبقه دوم نیز که مربوط به خانم ها است، 
توسعه یافته و مش��کل کمبود جا به ویژه در ایام 

مناسبت ها برطرف می شود.
اکنون بخش��ی از مس��جد که نم��از در آن برگزار 
می ش��ود، ح��دود شش��صد مترمربع اس��ت، به 
عالوه وضوخانه، دفتر بس��یج مسجد که بسیار 
فعال اس��ت و مهد کودک مسجد. بسیج مسجد 

برای خانم ها کالس های مختلفی مانند تفسیر 
قرآن، اح��کام، بحث ه��ای سیاس��ی روز و... 
برگ��زار می کن��د. تابس��تان ها ه��م کالس های 
فرهنگی و در طی س��ال کالس های درس��ی و 

آموزشی برگزار می شود.
از آنجایی که محل مسجد از مناطق مهاجرپذیر 
کالنشهر تهران است، وجود این مکان مقدس 
واقعًا برکتی برای مردم منطقه است؛ چه غربت 
و دوری از وطن و مس��ائل و چالش های مربوط 
به آن با ش��تافتن ِگرد این ریس��مان الهی تا حد 
زی��ادی برطرف می ش��ود. همچنی��ن کارهای 
فرهنگی مختلِف مسجد می تواند تأثیر بسزایی 
در هم آهنگ کردن م��ردم مهاجر به این منطقه 
و خصوص��ًا نزدیک ترک��ردن اف��راد مذهب��ی به 
همدیگر داشته باشد. در حقیقت مسجد مکانی 
آشنا برای تمام غریبان و مهاجرانی است که در 

این منطق��ه حضور دارند و انصافًا باعث همدلی 
مردم منطقه ش��ده است. حاج آقای شمس این 
موضوع را تأیید می کند و به ما می گوید: »مسجد 
دیگری هم نزدیک این مس��جد هس��ت ولی با 
تمام تالش هایی که ش��ده نتوانسته با مردم آن 
طور ک��ه باید ارتباط برقرار کن��د«. وقتی علتش 
را جویا می ش��ویم، لبخند معناداری تحویلمان 

 .می دهد

بخشی از مسجد که نماز در آن برگزار می شود، حدود ششصد مترمربع است، 
به عالوه وضوخانه، دفتر بسیج مسجد که بسیار فعال است و مهد کودک 
مسجد. بسیج مسجد برای خانم ها کالس های مختلفی مانند تفسیر قرآن، 
احکام، بحث های سیاسی روز و... برگزار می کند. تابستان ها هم کالس های 
فرهنگی و در طی سال کالس های درسی و آموزشی برگزار می شود.
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 درآمد
در ش��ماره پیشین در باره س��هم زنان از مساجد 
س��خن گفتیم و اینکه حدود نیمی از حاضران و 
نمازگزارن مس��جد را زنان تشکیل می دهند و با 
تحقق نظام اسالمی و نزدیک شدن زن مسلمان 
به جای��گاه اصلی خویش که در منظومه معارف 
اس��المی تببین ش��ده، به اهمیت توجه به امور 
زنان و کاستی های احتمالی آن پرداختیم. در این 
مجال گامی پیش تر گذاش��ته، قصد آن داریم از 

جایگاه زنان در مساجد کشور سخن بگوییم.
ب��ا توجه ب��ه اینکه اواًل صحن اصلی مس��جد با 
محوری��ت »مح��راب« و »منبر« مح��ل حضور 
برادران اس��ت و برنامه های معنوی و فرهنگی 
و مذهب��ی اعم از س��خنرانی و برنامه های ویژه 
اعیاد و عزاداری ها در مساجد طبیعتًا با محوریت 
حضور آنان تنظی��م و برگزار می ش��ود و ثانیًا به 
طور معمول محل حضور خواهران در قس��مت 
پوش��یده و غالبًا در قس��مت انتهایی مس��جد یا 
طبقات فوقانی و دور از نگاه عموم مردم اس��ت � 
که البته ش��رط الزم یک اجتماع دینی و معنوی 
اس��ت � و ثالث��ًا کودکان خردس��ال و دختران غیر 
مکلف بیشتر همراه مادران به مسجد می آیند، 
مناس��ب است توجه مناسبی به مقدمات حضور 
آنان و اقدامی شایس��ته برای بهرمندی بیش��تر 

همگان از فضای معنوی مسجد صورت گیرد.
زن و م��ادر به عن��وان تأثیرگذارتری��ن ف��رد ب��ر 
ش��خصیت فرزندان و در مرحله بعد کل جامعه، 
حضورش در مس��جد موجب گس��ترش بیش از 
پیش فرهنگ ناب اس��المی اس��ت که اگر مورد 
توج��ه قرار نگیرد و حضورش��ان غیر رس��می و 
خ��دای ناک��رده کم اهمیت تلقی ش��ود، موجب 
هدر رفتن فرصتی مناس��ب اس��ت که در برخی 
موارد تبدیل به آس��یب می شود و زمانی که  باید 
صرف ام��ور معنوی و تعال��ی روح فرد و اخالق 
اجتماعی ش��ود، صرف گفتگوهای بیهوده و در 
م��واردی اندک به س��مت و س��وی امور خالف 
اخ��الق اس��المی نظی��ر غیب��ت و... کش��یده 

می شود. 
با ف��رض اینکه 1. تربیت یک م��ادر، معادل با 
تربیت یک خانواده اس��ت؛ 2. حض��ور زنان در 
مس��جد، فرصتی ویژه در نظر گرفته شود که در 
اختی��ار متولیان فرهنگی قرار گرفته اس��ت؛ 3. 
 باید حداکثر اس��تفاده از فضای فیزیکی مسجد 
و ظرفیت ه��ای معن��وی آن ش��ود؛ 4.  در میان 
زنان اف��راد دانش آموخته ای در مس��جد حضور 

جایگاه زنان در مساجد
مروری اجمالی بر نقش و جایگاه بانوان مسلمان 

در نهاد اجتماعی مسجد
فاطمه زمانی )کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی(

پی��دا می کنند ک��ه بهره گی��ری از تخصص آنان 
باعث پیش��برد بیش��تر امور فرهنگی می شود و 
دالیل بسیاری دیگر، موارد زیر پیشنهاد مطرح 

می شود:
1. در پیوند مبارک همیش��گی مسجد و بسیج، 
هم��واره ش��اهد خدمات متقاب��ل ای��ن دو نهاد 
بوده ایم و با توجه به فلسفه ذاتی مشترک این دو 
 نهاد که به راستی تحقق اسالم ناب محمدی
در سراسر جامعه است، پس از انقالب اسالمی 
ش��اهد فراهم آمدن مقدمات حضور زنان در کنار 
ش��وهران و ب��رادران خود بوده ایم ک��ه در دوران 
دفاع مقدس، نقش حمایتی ویژه ای در پش��ت 
جبهه برای رزمندگان اسالم بود. در زمان حاضر 
نیز تشکیالت بسیج سهم ویژه ای را به خواهران 
اختص��اص داده اس��ت ک��ه در اختیار ق��راردادن 
امکان��ات مادی و معنوی مس��جد ب��رای واحد 
خواهران بسیج، اواًل موجب پیشبرد فعالت های 
س��ازمانی آن��ان و ثانیًا بهره وری بیش��تر فضای 
مسجد و از همه مهم تر تقویت روحیه معنوی در 

جمع آنان می شود.
2. در نظام های آموزشی همواره زنان در تربیت 
ک��ودکان و نوجوان��ان نقش بس��زایی دارند. این 
توان تربیتی � آموزش��ی که باید در محیطی شاد 
و کارآم��د مورد بهره برداری ق��رار گیرد و از دیگر 
فرصت هایی است که در اجتماع بانوان اسالمی 
در مس��اجد ایجاد می شود. با مدیریت مسجد با 
برنامه ریزی جهت برگزاری کالس های تربیتی 
و آموزش��ی، به ویژه کالس های احکام و اعقاید 
و اخالق اس��المی و آموزش های متنوع قرآنی 
نظیر قرائت و حفظ و مفاهیم، می توان از فرصت 

پیش آمده، حداکثر استفاده را کرد.
3. با رشد جامعه و تخصصی شدن اموری که تا 
سال های قبل نیاز به تخصص نداشت، امروزه 
ش��اهد نیاز زنان به آموزش های مربوط به امور 
زندگی هس��تیم، آموزش هایی نظی��ر خیاطی، 
گل��دوزی، کامپیوت��ر، زبان عربی و انگلیس��ی، 
آموزش ه��ای کم��ک درس��ی. بهتر اس��ت این 
تش��کل ها و کالس ها در محیط های مناسب در 
کنار مسجد تشکیل شود و در هر مسجد با توجه 
به فضا و صالح دید متولیان فرهنگی، محیطی 

به این دست فعالیت های اختصاص یابد.
4. در برخ��ی مس��اجد، محیطی ب��رای ورزش 
جوان��ان وج��ود دارد که می توان��د این محیط در 
اختی��ار بان��وان هم قرار گی��رد و زن��ان با حضور 
در فضای مس��جد یا متعلق به مس��جد، ضمن 

زن و م�ادر به عن�وان تأثیرگذارتری�ن ف�رد ب�ر 
ش�خصیت فرزندان و در مرحله بعد کل جامعه، 
حضورش در مس�جد موجب گس�ترش بیش از 

پیش فرهنگ ناب اسالمی است 
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توج��ه به روح خود به فکر س��المت جس��م نیز 
باش��ند و ضمن نزدیکی بیش��تر به محیط دینی 
از آس��یب های احتمالی محیط ه��ای دیگر دور 
باش��ند. گفتنی اس��ت این امر نیازمند مقدمات 
ویژه ای است و با توجه به شرایط و اقتضائات هر 

محله و مسجد قابل اجراست.
5. حض��ور کودکان در مس��جد همیش��ه همراه 
با حاش��یه هایی اس��ت. برخی معتقدند فرزندان 
غیر ممّیز را به مسجد نیاوریم که ضمن رعایت 
مسائل مربوط به طهارت، آرامش صوتی مسجد 
نیز در زم��ان اقامه نماز جماعت و اجرای برنامه 
های مذهبی حفظ ش��ود. از سوی دیگر برخی 
با توجه به حساس��یت باالی کودکان و نوجوانان 
و تأثیرپذیری آنان در س��نین کم، بر این باورند 
اگر در آن دوران، ش��خصیت کودکان در مسجد 
ش��کل بگیرد، بس��یار مناس��ب تر از س��ال های 
بعد اس��ت. پیشنهاد می ش��ود در محیط مسجد 
فضایی فراهم شود که چند تن از بانوان مسئول 

نگه��داری و آموزش و فعالیت فرهنگی کودکان 
باش��ند و با امکانات متنوع آموزشی که در اختیار 
دارند، در س��اعات برگزاری مراس��م، کودکان را 
با تعالیم اسالمی آشنا س��ازند. بدین شکل هم 
افراد با خیال راحت به مسجد می آیند و فرزندان 
خردسال خود را به مسئوالن مربوط می سپارند 
و با حضور قلب در مراسم شرکت می کنند و هم 
اینکه ک��ودکان ب��ا خاطره ای خ��وش در محیط 
مسجد رشد می کنند. این مسئله هم البته نیاز به 
توجه ویژه به اقتضائات خاص هر مسجد و توان 

اجرایی متولیان امور دارد.
امید به اینکه با توجه مسئوالن فرهنگی به ابعاد 
مختل��ف این فض��ای مقدس، ش��اهد حضور و 
بهره مندی بیشتر اقشار مختلف مردم در مسجد 
و کارآمدی بیشتر امکانات مادی و معنوی آن در 

 .زمانه حاضر باشیم

در برخی مساجد، محیطی 
برای ورزش جوانان وجود دارد 
که می تواند این محیط در اختیار 
بانوان هم قرار گیرد و زنان 
با حضور در فضای مسجد یا 
متعلق به مسجد، ضمن توجه 
به روح خود به فکر سالمت 
جسم نیز باشند 
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 ضرورت ارتباط
ارتب��اط، زمینه تأثیرگذاری و انتقال پیام اس��ت. 
زمانی ک��ه ارتباط��ی صحیح و دوطرفه ش��کل 
می گیرد، سفره ای گسترده می شود که بهره های 
مادی و معنوی سرشاری را با خود همراه می کند. 
اگر این ارتباط با رویکردی دینی و هدفمند آغاز و 
مدیریت شود، نتایج بهتری ارزانی دو طرف آن 
خواهد شد و آنگاه که این ارتباط، با مؤلفه ای به 
نام اس��تمرار همراه باشد، این نتایج ماندگاری و 

اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
زمانی که امام جماعت مس��جد، به قصد انتقال 
پیام های دینی با مراکز آموزشی و مدارس ارتباط 
می گیرد، عنصر هدفمندی وجود دارد و آنگاه که 
در طول سال تحصیلی به مناسبت های مختلف 
و شیوه های گوناگون این ارتباط را ادامه می دهد، 
از اس��تمرار هم بهره جس��ته اس��ت. نتیجه این 
تعام��ل، گرایش دانش آموزان به نماد دینی و به 
دنبال آن، قرار دادن برنامه های معنوی مسجد 
در فهرست کارهای روزانه در طول سال خواهد 

شد.

 نماد و نهاد
لباس روحانی نمادی از دین و دینداری اس��ت و 
روحانی فردی اس��ت که رفتارها و منش او برای 
دیگ��ران حجت به ش��مار م��ی رود. در مهارت 

امامت علم و عمل
راهکارهای برقراری ارتباط امام مسجد 

با مراکز آموزشی و مدارس
ابراهیم اخوی

ارتباط تصریح ش��ده است عمده تأثیرگذاری در 
ارتباط به عوامل ظاهری و زبان بدن بر می گردد. 
در روان شناسی دین نیز بر این مسئله تأکید شده 
است که تحول دینداری در افراد با حرکت از نماد 
و س��مبل آغاز و به س��وی نهادینه شدن سرازیر 
می شود. برای توجه بیشتر به این مسئله، تمثیل 

زیر می تواند یاری رسان خوبی باشد:
»پیرمردی به قصد آزمایش سطح فکر سه فرزند 
خود، از آنان خواس��ت تا هر کدام به شیوه ای که 
مناس��ب می دانند، انبار خانه را پر کنند و به آنها 
گفت که برنده کس��ی اس��ت که در زمان کمتر و 
ب��ا هزینه کمتری بتواند از عه��ده پر کردن همه 
انباری بر آید. فرزند اول موفق ش��د انبار را پر از 
ش��ن و ماس��ه کند و حتی دریچه های نور را هم 
مس��دود نماید. روز بعد، فرزند دوم توانست در 
مدت کمت��ری انباری را با کاه ُپ��ر کند. نوبت به 
فرزند سوم رس��ید. او لحظه ای به داخل انباری 
رفت و برگشت و اعالم کرد که کارش تمام شده 
است. همگی با شگفتی وارد انباری شدند ولی 
آن را خالی یافتند. تنها شمعی در آن روشن شده 
بود. پیرمرد از فرزندش خواس��ت تا برای ش��ان 
توضی��ح دهد. فرزند گفت من ش��معی روش��ن 
ک��رده ام و با نور هم��ه این مکان را پ��ر کرده ام. 
اکنون همه روزنه های این انباری از نور شمع پر 

شده است«.

پ��ر ک��ردن روح و ج��ان دانش آم��وز از خاطرات 
خ��وب نس��بت به روحان��ی، نقش برجس��ته ای 
در آینده دین��ی او خواهد داش��ت. دانش آموز با 
ارتباطی که از س��وی روحانی با او و مدرسه اش 
گرفته می شود، می تواند احساس خوش بودن با 
روحانی را تجربه کند و می تواند در اثر ناکارآمدی 
ارتباط، برداشتی نامناسب از دین و دینداری در 
روان او ش��کل بگیرد که پاکسازی این برداشت 
به زمان زیادی نیازمند اس��ت. بر این اس��اس، 
بخش��ی از اثرگذاری ارتباط ب��ا دانش آموزان در 
این مهم نهفته اس��ت و تم��ام برخوردهای امام 
جماعت ب��ا دانش آموزان، جایگاه وی��ژه خود را 

خواهد داشت.

 تنوع بخشی به ارتباط
یک��ی از اس��رار جذابی��ت دوس��تی ها در دنیای 
نوجوان��ان و جوان��ان، متن��وع بودن آن اس��ت. 
زمانی که نوجوان با دوس��ت خ��ود در قالب های 
گوناگون تحصیلی، علمی، ورزش��ی، مذهبی و 
عاطفی ارتباط می گیرد، گوناگونی ارتباط او را به 
سمت تداوم و تعامل بیشتر می کشاند. حال اگر 
این ارتباط فقط یک بعد و جنبه داشته باشد، به 
مرات��ب از میزان و مؤثر بودن آن کاس��ته خواهد 
شد. بر این اساس، یکی از قوانین ارتباط گیری 
امام جماعت با دانش آموزان، توجه به ایجاد تنوع 
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در رابطه و فراهم سازی زمینه برای آن است. اگر 
ارتباط با دانش آم��وز تنها در قالب نماز جماعت 
و سخنرانی خالصه شود، ارتباطی یک سویه و 
کم تنوع خواهد بود که نتیجه آن کم رغبتی نسبت 
به تداوم ارتباط است؛ ولی زمانی که شکل های 
ارتباط گستره بیشتری  می یابد، به همان میزان 
برداش��ت های معنوی و فرهنگی فزون تری بر 

آن بار خواهد شد.
بر پایه تحقیقات انجام شده، بیشتر یادگیری ها 
به شکل غیررسمی و غیرمستقیم انجام می شود 
و حضور ارتباط گیرنده در موقعیت های گوناگون، 
سبب انتقال پیام ها در قالب های غیررسمی آن 

خواهد شد. 

 پیش نیازهای ارتباط
مهارت ارتباط همانند دیگر مهارت های فردی 
و اجتماعی، نیازمند فراهم شدن مقدماتی است 
تا نتایجی سودمند را به دنبال داشته باشد. یکی 
از این زمینه ها، خصوصیات فردی امام جماعت 
است. از جمله مواردی که در میزان تأثیرگذاری 
در ارتب��اط با نوجوان��ان مؤثر اس��ت، عبارت اند 
از: روحی��ه برون گرای��ی و مردم آمی��زی؛ ایمان 
به اثربخش��ی ارتباط؛ س��طح تحمل و حوصله 
ب��اال؛ اط��الع از اطالع��ات موج��ود در دنی��ای 
دانش آموزان مانند اطالعات ورزش��ی، فناوری 
و مانند آن؛ مخاطب شناسی؛ آگاهی از نیازهای 
فکری و عاطفی کنونی دانش آموزان؛ خالقیت 

در محتوا و شیوه ارائه. 

راهکارهای ارتباط
 الف( ارتباط عاطفی

از آنجا ک��ه عاطفه در دنیای روانی انس��ان ها به 
وی��ژه نوجوان��ان، عاملی مه��م در ارتباط گیری 
است، اولین نکته در راهکارها نیز به این مسئله 
اختصاص دارد. معنای دیگر جمله این است که 
الزم است امام جماعت حضور عاطفی بیشتری 

در دنیای نوجوان داشته باشد و بستری را فراهم 
س��ازد تا اصل روان ش��ناختی »خوشایندسازی« 
ش��کل بگی��رد و دانش آموزان از ی��ادآوری نام و 
ش��خصیت امام جماعت، احس��اس خوبی پیدا 
کنن��د و خاطره ای خ��وش را تداعی نمایند. این 
اص��ل، س��بب تکرار و تمایل به بیش��تر ش��دن 
ارتباط خواهد شد. در نقطه مقابل نیز، چنانچه 
دانش آموز از حضور روحانی در مدرسه، احساس 
ناخوش��ایندی مانن��د خس��تگی، یکنواخت��ی، 
س��خنان مغایر با نیاز و مانن��د آن را تجربه کند، 
به ش��دت از ایجاد رابطه با روحانی و مکان ها و 
برنامه هایی که وی در آنه��ا نقش دارد، گریزان 
خواهد ش��د و نوعی دلزدگ��ی در وجود وی پدید 
می آی��د. می ت��وان م��وارد زی��ر را در تقویت بعد 
عاطفی ارتباط امام جماعت با دانش آموزان مورد 

توجه قرار داد:
حضور روحانی به عنوان بیننده برخی از مسابقات 

ورزشی مدرسه؛
نق��ش روحان��ی در پذی��رش و اه��دای جوای��ز 

برترین های علمی، ورزشی و پرورشی؛
پیش��نهاد و پذیرش برخی از مسابقات فرهنگی 

مانند کتاب خوانی از سوی امام جماعت؛
تعیی��ن مالک ه��ای دانش آموز برت��ر اخالقی از 

سوی امام جماعت و اهدای جایزه ویژه به آن؛
ارتب��اط امام جماعت در قالب مش��اور مذهبی با 

دانش آموزان در مدرسه؛
حضور پررن��گ امام جماعت در مناس��بت های 

مذهبی به ویژه روزهای والدت.

 ب( ارتباط آموزشی
دانش آم��وزی از نگاه دین، یک امتیاز اس��ت و 
روحانی به عنوان نماد دین، می تواند مش��وق و 
یاری دهنده این فضیلت باشد. زمانی که زمینه 
به��ره وری از دانش دینی و عل��وم مرتبط با آن، 
ب��رای دانش آم��وزان فراه��م می گ��ردد و توان 
استفاده از سفره علمی یک دین شناس به وجود 

می آید، می توان را روش��ی مهم در اثربخشی و 
ماندگاری ارتباط دانس��ت. احس��ان علمی امام 
جماعت و آموزش مس��ائلی که نیازهای فکری 
اکن��ون و آینده نوج��وان و دانش آم��وز را تأمین 
می کند، هیچ گاه از حافظه فراگیرنده پاک نخواهد 
شد و خود زمینه ای برای ارتباط با دیگر عالمان 
دینی خواهد ش��د. در این بخ��ش نیز، توجه به 
ذائقه و توان مخاطب در یادگیری و اس��تفاده از 
روش های س��اده، فع��ال و جذاب،  س��ودمندتر 
خواهد بود. در این بخ��ش می توان روش های 

زیر را توصیه کرد:
برگزاری کالس های تقویتی در مسجد: برخی 
از این کالس ها می تواند توس��ط خ��ود روحانی 
تدریس ش��ود و برخ��ی دیگر توس��ط نیروهای 

مسجد.
آموزش مسائل دینی: عالقه به دین در نوجوان 
همگام با جهش در رشد فیزیکی، با برجستگی 
بیش��تری اتفاق می افتد و نیاز به دانس��تن آنچه 
حدود الهی معرفی شده اند، در این سن از شدت 

بیشتری برخوردار است. 
آموزش اخالق: تمایل به کامل شدن و دور شدن 
از خصوصیات منفی، نیازی روان شناختی است 
و مانن��د ج��وی روان در دل و جان دانش آموزان 
ط��راوت ایجاد می کند. چنانچه امام جماعت به 
صورت منظم جلسات اخالقی را با عنوان هایی 
چ��ون آداب معاش��رت، مهارت ه��ای زندگی و 
ش��یوه های موفقیت در تحصیل و زندگی برگزار 
کن��د، می تواند زمین��ه را برای ش��کوفایی همه 
جانبه دانش آموزان فراهم کند و یادگاری روشن 
و لذت بخش از یک روحانی را در دل و جان آنها 

برای همیشه باقی بگذارد.
طرح سؤال های مهم درباره دین همراه با معرفی 
منابع و تعیین زمان مشخص برای پاسخ گویی به 
آنها، بخشی از حضور فکری روحانی در ذهن و 

 .جان دانش آموز است

دانش آم�وز با ارتباطی که از س�وی روحانی با او 
و مدرسه اش گرفته می شود، می تواند احساس 
خ�وش بودن با روحانی را تجربه کند و می تواند 
در اثر ناکارآمدی ارتباط، برداش�تی نامناسب از 

دین و دینداری در روان او شکل بگیرد 
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حض��ور نوجوان��ان و جوانان در مس��اجد نیازمند 
داش��تن مهارت ه��ای الزم در برق��راری ارتباط 
با آنان اس��ت. حرکت به سمت مستقل شدن و 
تکامل فکری، رفتاری و اعتقادی را می توان از 
ش��اخصه های بارز این دوران نامید. مهم ترین 
مش��کل خانواده ها و کس��انی که به نوعی با این 
قش��ر سر و کار دارند، نداش��تن مهارت برقراری 
ارتب��اط درس��ت با نوجوانان اس��ت. بای��د به یاد 
داش��ت که در برقراری هر ارتباطی حضور دو یا 
چن��د واحد اجتماعی مثل دو نفر یا چند نفر الزم 
اس��ت تا در ضمن این حض��ور، فرآیند انتقال و 
دریافت مناسبات و پیام ها به خوبی انجام شود. 
توانای��ی دو طرف در برق��راری هرچه بهتر این 
ارتب��اط چه از طریق رفتار و احساس��ات و چه از 
طری��ق کالم در انتقال اطالعات بین افراد، رفع 
سوء تفاهم ها و ارائه مسائل آموزشی، مؤثر است 

و منجر به رشد اجتماع می شود.
جناب حجت االس��الم حسینی در برقراری این 
ارتباط با نوجوانان بسیار موفق بوده اند. به عقیده 
ایشان مسئله عمده در ایجاد ارتباط با نوجوانان و 
جوانان فهمیدن زبان ایشان است و در این باره 
می فرمایند: » ما اکنون وقتی سن مان به  پنجاه 
سال و یا شصت سال می رسد، اقتضائات سنی 
خودم��ان را داریم و برای خودمان ش��أنی قائل 
هس��تیم. در این س��ن دیگر برای مان س��خت 
است با بچه ها سالم و علیک گرم و دوستانه ای 

ارتباط مؤثر
حجت االسالم حسینی همدانی

بکنیم. به نظر من ام��ام جماعت � به اصطالح 
فیلمسازها � باید پلی بک کند؛ یعنی با خود بگوید 
اگر اکنون پانزده ساله  بودم و به مسجد می رفتم، 
دوس��ت داش��تم امام جماعت با من چه رفتاری 
داشته باشد. همچنین با خودش بگوید اگر هفتاد 
س��الم بود، دوس��ت داش��تم امام جماعت با من 
چطور رفتار کند و اگر س��ی س��الم بود چه؛ یعنی 
خودش را بگذارد جای مخاطبش. من مدام این 

کار را می کنم و با خودم مرور می کنم«. 
توجه به کودکانی که نوجوانان آینده را تش��کیل 
می دهند و برنامه ری��زی و ایجاد ارتباط عاطفی 
با آنان، ق��دری از مش��کالت دوران نوجوانی و 
جوانی و ارتباط با آنان را کاهش می دهد. ایشان 
در زمینه حضور کودکان در مسجد و برنامه ریزی 
و ارتباط با آنان ایده های نویی دارند و می گویند: 
»م��ن تقریبًا � ب��دون اغراق  می گویم � س��االنه 
دوازده مرتبه، یعنی ماهی یک بار، به این نکته 
اشاره می کنم که آقایان و خانم ها بچه هایشان را 
با خودشان مسجد بیاورند. در مسجد کسی حق 
حرف زدن و تش��ر زدن به بچه ه��ا را ندارند. آن 
کس��ی که باید حرف بزند من هس��تم؛ یعنی اگر 
کودکی خطایی هم ک��رد نباید آن پیرمرد بگوید 
بچه بنشین سرجایت. به من اطالع می دهند و 

من خودم رسیدگی می کنم«.
ایش��ان درباره اهمیت این دوران مثال می زنند: 
»یهودی ها می گویند شما کودك های تان را چهار 

توانایی دو ط�رف در برق�راری هرچه بهتر این 
ارتب�اط چه از طریق رفتار و احساس�ات و چه از 
طریق کالم در انتق�ال اطالعات بین افراد، رفع 
س�وء تفاهم ها و ارائه مس�ائل آموزش�ی، مؤثر 

است و منجر به رشد اجتماع می شود.

س��اله به ما بدهید و در هفت س��الگی بگیرید و 
هر کجا که خواستید ببرید؛ او یک صهیونیست 
اس��ت. آنها به فاصله س��ه س��ال ک��ودك را یک 
صهیونیست می کنند. آن وقت ما با داشتن این 
هم��ه معارف و معرف��ت از تربیت بچه های مان 

غفلت کنیم؟«. 
ح��اج آق��ا حس��ینی درب��اره نحوه ش��کل گیری 
برنامه ه��ای آموزش��ی کوتاه م��دت و بلند مدت  
مس��جد برای کودکان و مراحل آن بیان کردند: 
»مهد قرآن مان با چهل تا دانش آموز ش��روع به 
کار ک��رد. برای این کار در طبقه باال � طبقه زنانه 
� چهار اتاق با موکت درست کردیم. اکنون یازده 
سال اس��ت این کار را ادامه می دهیم. سال اول 
از بچه های سه س��اله و چهار ساله نیرو گرفتیم 
و تا ش��ش سالگی پرورش دادیم. دو سال است 
ب��ا کمک مکتب قرآن ق��م و همکاری و نظارت 
س��ازمان بس��یج جامعه زنان کش��ور، بانوانی از 
سراسر کشور دعوت می شوند و دوره ای با اساتید 
مجرب می بینند و مربی مهد می ش��وند؛ س��ال 
قبل پانصد نفر ش��رکت کردند و امسال ششصد 
نفر. سال گذش��ته تقریبًا چهارده هزار کودك در 
سراسر کشور زیر مجموعه این برنامه بودند. در 
این طرح کتابی هم چاپ شده که کارهایش را در 
همین مس��جد با مربیان همین مجموعه انجام 

 .»دادیم
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 اشاره
امروزه موضوع »س��بک زندگی« یکی از داغ ترین 
مس��ائل فرهنگی کشور به ش��مار می رود. دنیای 
اطالعات این توانایی را به بش��ر امروز داده اس��ت 
ک��ه به راحتی و حتی با چند کلی��ک، دنیای خود را 
به دیگری عرضه کند. س��بک زندگ��ی هم از این 
قاعده مستثنا نخواهد بود. اهمیت سبک زندگی، 
آن هنگام روش��ن خواهد شد که ما از نمایی دورتر 
از ی��ک فرد و در مقیاس اجتماع آن را نظاره کنیم. 
در ای��ن هن��گام خواهیم دید که س��بک زندگی به 
چ��ه میزان بر هویت ف��ردی و اجتماعی افراد یک 
جامعه تأثیر خواهد گذاشت. امروزه پی گیری سبک 
زندگی دینی از سوی مقام معظم رهبری، بسیاری 
از دلس��وزان را بر آن داش��ته تا در ای��ن زمینه ورود 
کنند و نقش��ه ای از سبک زندگی دینی را به جامعه 
عرضه بدارند. در همین راس��تا این نوشتار تالش 
می کند تا خط و ربط س��بک زندگی دینی را با یکی 
از مهم ترین مراکز فرهنگی دینی یعنی کانون های 

مساجد مشخص کند. 

 یک
زمان��ی ک��ه ب��ا واژه کانون ه��ای مس��اجد مواج��ه 
می ش��ویم، ش��اید اولین چی��زی ک��ه در ذهنمان 
نق��ش می بن��دد، جم��ع و گروه هایی باش��د که در 
حول مح��وری به نام مس��جد گرد ه��م می آیند. 
اگر بخواهیم کمی اصولی تر ب��ه این موضوع نگاه 
کنیم، خواهیم دید که تش��کل و جمع گرایی یک از 
ویژگی های فطری اس��ت. از س��وی دیگر، ادیان 
برای بقا و ترویج خود نیازمند داش��تن محل هایی 
برای انجام مراس��م های دینی هس��تند و مس��جد 
نمادی پرقدرت از دین اس��ت. با درنظرداشتن دو 

نقطه کانونی
مـروری بر نقش و جایگاه کانون های مسـاجد 

در شکل گیری سبک زندگی
محمدرضا نظری

نکته باال ترکیب »کانون های مس��اجد« به معنای 
محل ظهور و بروز جمعِی دین خواهد بود. از نگاه 
اسالم انسان ها در مسیر دین تربیت خواهند شد و 
انسان برای رشد، تعالی و تکامل، نیازمند تشکل 
است. گروه های اجتماعی یا همان تشکل ها نقشی 

بسیار اساسی در هویت انسان ها خواهند داشت. 
سبک زندگی و هویت، رابطه ای دوسویه با یکدیگر 
دارند. از سویی س��بک زندگی، هویت ساز است و 
از دیگر س��و هویت، زمینه ساز انتخاب یک سبک 
زندگی متفاوت اس��ت. هویت مجموعه باورهای 
ذهنی اس��ت که موج��ب فرق گذاری می��ان خود و 
دیگری می ش��ود و عم��ل فردی ی��ا اجتماعی بر 
اس��اس آن و با ه��دف حفظ ت��داوم و تقویت آن و 
ی��ا در جهت تخریب و تضعی��ف هویت های دیگر 
شکل  می گیرد؛ از این رو دانشمندان علوم اجتماعی 
هوی��ت را ب��ه دو گ��روه هویت ف��ردی و اجتماعی 
تقسیم کرده اند. هویت فردی موضوعاتی است که 
ب��ا فرد و روحیات درونی او ارتب��اط دارد و گروه دوم 
مباحثی است که به هویت اجتماعی مشهور است. 
به صورت کل��ی هویت یعنی آنچه انس��ان از خود 
برداش��ت می کند یا دیگران از او برداشت می کنند. 
هویت اجتماعی یعنی ادراک خود از طریق حضور 
در گروه ه��ای اجتماعی مختل��ف. هویت جمعی، 
آن بخش از برداشت فرد از خود است که از آگاهی 
انسان نس��بت به عضویت در گروه های اجتماعی 
دیگر سرچش��مه می گیرد. به بیانی ساده، هویت 
اجتماعی، گذر از من به ماست؛ از این رو شایسته 
اس��ت کمی درب��اره نق��ش و جای��گاه کانون های 
فرهنگی � هنری مس��جد درنگ کنیم و به بررسی 
برخی زوایای تأثیر این کانون ها در س��بک زندگی 

مردم جامعه بپردازیم. 

س��احت های گوناگون��ی را می ت��وان برای س��بک 
زندگ��ی تعریف کرد. از خوراک و پوش��اک گرفته تا 
لهجه و زبان و برخی ویژگی های ملی و فرهنگی، 
همگی س��احت هایی از س��بک زندگی را تشکیل 
می دهند. با این حال به نظر می رس��د می توان به 
یک دسته بندی از سبک زندگی دست یافت و آن  
را در پنج بخش دنبال کرد: »مؤلفه های فرهنگی«، 
»نقش ه��ای اجتماع��ی«، »الگوهای رفت��اری«، 
»ارزش ه��ای اجتماع��ی« و »نماده��ای منزلتی« 

گنجاند.

 دو
نماده��ای منزلتی در بر دارنده چیزهایی اس��ت که 
م��ا می توانیم به صورت کاماًل محس��وس در افراد 
جامعه ببینیم، جنبه هایی که بیشتر بر طبقه مادی 
افراد داللت دارند تا چیزی دیگر؛ برای نمونه تلفن 
همراه، تزئینات و دکوراسیون، مسکن و امالک و 
غیره همگی تحت عنوان نمادهای منزلتی تعریف 
می شوند. حال پرس��ش این است که چه ارتباطی 
میان کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد و این 
بخش از س��بک زندگی برقرار اس��ت و کانون های 
مساجد در این راستا چگونه باید عمل کنند. پاسخ 
ب��ه این پرس��ش را برعهده مس��ئوالن کانون ها وا 
می گذاریم اما برای فهم بهتر تنها به یک نمونه از 
نقش کانون ها در سبک زندگی افراد اشاره می کنیم. 
تأثیر جمع بر فرد، موضوعی نیس��ت که بر کس��ی 
پوش��یده باش��د. مش��خص ترین الیه این تأثیر را 
می ت��وان در نوع پوش��ش و لباس افراد دانس��ت. 
بی تردی��د جم��ع بر انتخ��اب نوع پوش��ش اثرگذار 
اس��ت؛ از ای��ن رو یکی از راه های شناس��ایی افراد 
از طری��ق ن��وع پوش��ش آنان اس��ت. پوش��ش و 
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لباس یک��ی از نمادهای منزلتی به ش��مار می رود 
و بی تردی��د جمع گرایی مس��جد بر ایج��اد هویت 
پوشش��ی فرد تأثیرگذار خواهد ب��ود. حال باید دید 
که عوامل تصمیم گیر و سیاست گذار در مسجد اعم 
از مس��ئوالن، ائمه محترم جماعات، هیئت امنا و 
مدی��ران این کانون ها چقدر ب��ه این موضوع توجه 

خواهند داشت. 

 سه
ارزش ه��ای اجتماعی نیز در مس��جد ب��ه صورت 
پررنگ وج��ود دارد. اگ��ر به زبان س��اده بخواهیم 
س��خن بگوییم در کانون ه��ای فرهنگی و هنری 
مس��جد می توان ارزش های اجتماع��ی را ایجاد و 
رصد کرد. ارزش های اجتماعی مورادی همچون 
گذران اوقات فراغت، تفریحات و ورزش، نوع بیان 
و لهج��ه، لحن و گفتار و ط��رز آرایش و پیرایش را 
ش��امل می ش��وند. کانون های فرهنگ��ی � هنری 
مساجد همواره سعی کرده است تا از اوقات فراغت 
اعضا اس��تفاده کن��د و در این م��دت برنامه هایی را 
برای آنان ترتیب دهد. این کانون ها با در دستور کار 
قراردادن سبک زندگی دینی می توانند گامی بسیار 
اساسی و چش��مگیر در ارائه سبک زندگی جوانان 

بردارند. 

 چهار
بخش��ی دیگر از مؤلفه های سبک زندگی که شاید 
بیش��ترین تالقی را ب��ا سیاس��ت ها و راهبردهای 
کانون ه��ای مس��اجد دارد، موض��وع مؤلفه ه��ای 
فرهنگی است. بی شک کانون های مساجد نقش 
بس��یار ُپر رنگی را می توانند در این زمینه بر عهده 
گیرند. به راس��تی کانون های مساجد به چه میزان 

برای این موضوع برنامه ریزی می کنند؟ جمع گرایی 
و فردگرایی، آینده گرایی و گذشته گرایی، کار و تالش 
فردی و جمعی، تقسیم کار، تخصص گرایی، امنیت 
و آسایش، معنویت گرایی، دین مداری و دنیاداری، 
خوشبختی و سعادت، حرمت و احترام، قانونمندی 
و غیره همه و همه چقدر در برنامه های کانون های 
مساجد گنجانده می شوند؟ اینها موضوعاتی است 
که هم��ه تصمیم گیرن��دگان در م��ورد کانون های 
مساجد نباید از آن غفلت کنند. باید در نظر داشت 
که سبک های زندگی محصول منش هاست و خود 
منش ها نیز تابعی از انوع تجربه ها هستند. از سویی 
آموزش را می توان نوعی تجربه به شمار آورد؛ پس 
کانون ها می توانند در ضمن آموزش های مختلف، 
خدماتی بسیار جدی به جامعه عرضه کنند و از این 
نظر نباید آنها را دس��ت کم گرفت. نویسنده بر این 
باور است چنانچه در سیاست گذاری ها، این بازوی 
کانون ها دیده شود، بسیاری از مشکالت فرهنگی 

جامعه حل خواهد شد. 

 پنج
الگوهای رفتاری نیز یکی دیگر از مؤلفه های سبک 
زندگی است که کانون های مساجد می توانند در این 
عرصه نیز حضوری جدی داشته باشند. بی تردید 
الگوهای رفتاری هر ش��هر با ش��هری دیگر فرق 
دارد. حتی الگوهای یک محله نیز ممکن است با 
محله دیگر متفاوت باش��د. در این هنگام با کمک 
بعد نرم افزاری مس��جد اس��ت که می توان بهترین 
الگو را برای رفتار مردم به ارمغان آورد. این ش��عار 
نیس��ت که بگوییم محله خوب نشان از مسجدی 
خوب اس��ت. الگوهای رفت��اری را نیز می توان در 
چند بخش خ��رد کرد که به صورت نماِد آن بخش 

از مردم شناخته می شود. این نمادها عبارت اند از: 
نمادهای بومی و محلی، نمادهای ملی، نمادهای 
بین المللی و جهانی، نمادهای س��نتی و نمادهای 
مدرن. کانون های مساجد  باید نسبت خود را با هر 
یک از این نمادها مش��خص کنند. در واقع مسجد 
باید تصمیم بگیرد چ��ه الگویی از رفتار بومی یک 
محل��ه را انتخاب می کند؟ یا چ��ه موضعی در برابر 
نمادهای ملی و یا بین المللی خواهد داشت؟ و قس 

علی هذا. 

 شش
آخری��ن بخ��ش از مؤلفه ه��ای س��بک زندگ��ی را 
نقش های اجتماعی تشکیل می دهد. جمع شدن 
و کانون زدن یعنی نقش آفریدن. پس نباید چندان 
بهت زده شد، بلکه آنچه باید به دنبالش بود، درست 
عمل کردن است. نقش های اجتماعی دست کم در 
چهار حوزه قابل بررسی است: نقش های مبتنی بر 
روابط ش��غلی، نقش های شخصیتی، نقش های 
خانوادگی و خویش��اوندی. کانون های مس��اجد با 
واگذاری مسئولیت ها می توانند قابلیت نقش پذیری 
را در ه��ر کدام از این م��وارد ارتقا دهد؛ برای نمونه 
کانون های مس��اجد ب��ا واگذارکردن مس��ئولیت به 
افراد، در واقع شخصیت و نوع رابطه آنان را شکل 
خواهند داد. پس خواهیم دید کانون های مس��اجد 
ب��ی آنکه توجهی ب��ه جایگاه خود در ش��کل دهی 
س��بک زندگی در جامعه داشته باش��ند، همواره در 
حال القای س��بک زندگی بوده اند. به نظر می رسد 
تنه��ا کاری که باید اتفاق بیفتد، ش��ناخت ظرفیت 
کانون های فرهنگی � هنری مساجد و برنامه ریزی 

 .صحیح برای بهره برداری از آن است

الگوهای رفتاری هر ش�هر با شهری دیگر فرق 
دارد. حتی الگوهای یک محله نیز ممکن اس�ت 

با محله دیگر متفاوت باشد. 
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ابوذر کمال

از آنجا که شرط اساسی موفقیت در کار فرهنگی، 
آش��نایی با دنیای روان شناختی مخاطبان است، 
حالت مربی بودن را دس��ت کم برای ش��روِع یک 
ارتباط خوب باید کنار گذاش��ت و خود را باید برای 
روبرو شدن با رفتارهای عجیب و غریب برخی از 

مخاطبان آماده کرد.
باید توج��ه کرد که در رقابت فرهنگی، مدیر فقط 
فردی پیشنهاددهنده است نه تحمیل کننده؛  پس 
باید س��عی کرد جذابیت  س��خن و رفتار را باال برد 
و به مخاطب حق انتخ��اب داد. اهمیت صداقت 
برای پاسخ به سؤال های سخت و فرصت گرفتن 
برای پاس��خ را نباید فراموش ک��رد و به هیچ وجه 
اس��رار گروه ه��دف را حتی به صورت ش��وخی یا 
کنایه نباید فاش کرد؛ نباید از سر و وضع ظاهری 
مخاطب تعجب کرد، بلکه باید او را همان گونه که 
هس��ت، پذیرفت و به آنان مارك و برچسب های 

منفی نزد.
شکل گیری شخصیت نیازمند فرصت است؛ پس 
نباید انتظار داش��ت که در زمان کوتاِه اجرای یک 
برنامه فرهنگی، مخاطب ما دگرگون شود، بلکه 
باید به اندازه کافی به شخص فرصت تفکر، تغییر 
و تجربه ک��ردن داد و در ص��ورت امکان برای هر 

کدام وقت جداگانه اختصاص داد.
باید به یاد داش��ت که کار فرهنگی بسیار ظریف و 
با سختی های زیاد همراه است و هدف  اصلی در 
اجرای برنامه فرهنگی کنترل مخاطب نیس��ت،  
بلکه هدف تغذیه فکری درس��ت او و تأثیرگذاری 
بر خلوت های اوست؛ پس الزم است پل ارتباطی 
خود را قوی کنیم و زمینه ارتباطات بعدی را فراهم 
آوریم؛ چرا که موفقیت در این کار پاداش معنوی 

بسیاری خواهد داشت.
بنابرای��ن در اس��تفاده از کلمات، باید حس��اس و 
خوش سلیقه بود و به مخاطب خود در شکل گیری 
هوی��ت دین��ی کم��ک ک��رد. صب��ر، پرهی��ز از 
تناقض گوی��ی و همدردی صادقانه و فرصت ارائه 
نظ��ر و ابراز وجود در مس��ائل گوناگون و تش��ویق 
نوجوان��ان و جوان��ان به اعتماد و ارتباط بیش��تر با 

خان��واده، موجب کاهش آس��یب ها در مخاطبان 
خواهد شد.

علی رغم تأثیرگذاری جدی مدیریت فرهنگی بر 
عرصه های دیگر زندگی، اهمیتی جدی و کافی به 
آن داده نشده و حتی بسیاری از مدیران فرهنگی 
فاقد ش��رایط و ویژگی های مدیران فرهنگی اند. 
از آنج��ا ک��ه مدیر فرهنگ��ی و مرب��ی می تواند در 
پیشبرد اهداف فرهنگی � تربیتی نقش اساسی ایفا 
کند، برخی از مهم ترین ویژگی ها و شاخصه های 

مربوط به مدیریت فرهنگی را برمی شماریم.
1 . شناخت ویژگی ها و صفات بارز شخصیتی خود 
و تالش در رفع کمبودها و نقص های آن، موجب 
آگاه��ی به نقاط قوت و ضعف خویش و در نتیجه 

شناخت خود، دیگران و خداوند می شود.
2 . به قابلیت ویژه  خود باور و اعتماد داشته باشید؛ 
زیرا عدم اعتماد به نفس، موجب ناتوان انگاری و 
ترس از مطرح کردن اندیشه ها و برنامه ها خواهد 

شد.
3 . خودباوری و اس��تقالل فکری موجب تحلیل 
و تعمی��ق ام��ور و گزین��ش اف��کار و اندیش��ه ها و 
روش های صحیح بر اس��اس فرهنگ، اعتقادات 
و باورهای دینی و ملی و اجتناب از پذیرش افکار 
و اندیشه های دیگران بدون درنظرگرفتن مبانی و 

جهت فکری آنان می شود.
4 . مس��ئولیت پذیری موجب انج��ام فعالیت های 
تأثیرگذار و افزایش کیفیت فعالیت ها و شناخت هر 
چه بیشتر پدیده های اجتماعی و فرهنگی خواهد 

شد.
5 . متول��ی امور فرهنگی باید برای کس��ب وجهه 
اجتماعی، بر اساس فرهنگ و ارزش های دینی و 
هنجارهای فرهنگی جامعه رفتار کند و به صورت 

درونی به آنها معتقد باشد.
6 . توج��ه به ابع��اد مختلف یک موض��وع و لزوم 
جامع نگری برای تس��هیل در دستیابی به اهداف 

فرهنگی، بسیار پراهمیت است.
7 . آینده نگ��ری و پیش بینی آین��ده ازمؤلفه هایی 
اس��ت که برای مقابله ب��ا انح��راف در ارزش ها و 

هنجارهای اجتماعی و حرکت فرهنگ در مس��یر 
مغای��ر با ارزش ه��ای ملی و اس��المی نیازمند آن 

هستیم.
8 . پرداخت��ن ب��ه ن��وآوری و الگوس��ازی در امور 
فرهنگ��ی جامعه جه��ت حفظ ارزش ه��ا و مبانی 

فکری دینی و اخالقی.
9 . انج��ام دقیق فرایض دین��ی و رعایت اخالق 
اس��المی بر اس��اس اصول و ارزش ه��ای الهی و 
اسالمی چون صداقت، توکل به خداوند، تواضع 
و فروتنی، انجام واجبات و ترک محرمات، ساده 
زیس��تی، پرهیز از غ��رور و ... ضامن موفقیت و 

توسعه و ترویج آن اصول خواهد شد.
10 . ژرف نگ��ری و دق��ت در ام��ور، و دوری از 
س��طحی نگری، موجب ش��ناخت ریش��ه و پایه  
پدیده های فرهنگی و اتخاذ تصمیم های تأثیرگذار 

خواهد بود.
11 . بهره گیری از قدرت اس��تدالل و نتیجه گیری 
منطقی از اطالعات موجود، از تأثیر متقابل عوامل 
مختلف بر مسائل فرهنگی و ارزش ها و انحراف 

در مسیر حرکت جامعه جلوگیری می کند.
12 . اج��رای قاطع تصمیم ه��ای مطلوب، زمینه 
کارآم��دی مدیری��ت و اج��رای صحیح و س��ریع 
برنامه ه��ا و جلوگی��ری از اتالف وق��ت و منابع را 

فراهم خواهد کرد. 
13 . تصمیم گی��ری در هر ام��ری باید با مطالعه و 
دوری از پیش داوری با اس��تفاده از کارشناسان آن 

حوزه انجام پذیرد.
14 . ب��رای جلوگیری از بیراهه رفتن و س��لیقه ای 
عمل کردن و همچنین بررس��ی نتای��ج و مراحل 
بای��د طب��ق اه��داف فرهنگ��ی  پیش��رفت کار، 

برنامه ریزی کرد.
15. تفکر و اندیش��ه و تولی��د طرح های نو و عدم 

توجه ِصرف به کارهای اجرایی.
16. به علت تفاوت انسان ها در اندیشه و همچنین 
بروز مس��ائل غیرقابل پیش بین��ی در عرصه های 
مختلف اجتماعی و فرهنگ��ی، انعطاف پذیری و 

تحمل دیگران و افکار آنان بسیار الزم است.

مدیریت روحانی
علی بانشی

مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره  1۶5، مهرماه 1392 48

اب
حر

م |م
سو

صل 
ف



 پای درس های همیشه استاد نماز
 در ابت��دا خب��ری خ��وش برای اهالی مس��جد 
خاط��ره  همیش��ه  مس��جدی ها  م��ا  داری��م. 
پرح��الوت درس ه��ای ح��اج آقا قرائت��ی را در 
ذهنم��ان داری��م، ب��ا نکته های ش��یرینش خو 
گرفته ایم و ب��ا بیان طنازان��ه اش بارها خنده بر 
لبانمان نشس��ته اس��ت. باالتر از اینها حاج آقا 
همیش��ه برای مان یکی از روحانیان معیار بوده 
اس��ت. ش��اید بارها روحانی مس��جدمان را در 
ذهنمان با ایش��ان مقایس��ه کرده ایم. نرم افزار 
س��خنرانی های حجت االس��الم و المسلمین 
قرائت��ی با موضوع »عبادت، نماز و مس��جد« با 
همکاری مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی و مرکز 
فرهنگی درس هایی از قرآن در حال تولید است 
و به زودی توزیع خواهد ش��د. ش��ما در این نرم 
اف��زار با چهل برنامه صوتی و متنی درباره نماز 
و مس��جد از بیان ش��یوای حاج آقا قرائتی بهره 
خواهید برد. همچنین تفسیر تصویری صد آیه 
از قرآن با موضوع های مرتبط با نماز، نکته های 
عبادت، نماز و موضوع های دیگری که مرتبط 

با نماز است در این نرم افزار یافت می شود. 

نرم افزارهای 
مسجدی
ابوذر کمال

 نزدیک ترین مسجد کجاست؟!
مس��جدی ها تا نمازشان را در مسجد نخوانند، 
دلشان آرام نمی گیرد. این عادت نیک، سفر و 
شهر خود نمی شناس��د. همه مسجدهای دنیا 
هم برایشان یک رنگ و بو دارد. وقتی در شهر 
و خانه ی خود هس��تند، نزدیک ترین مسجد را 
انتخاب کرده و غرق در نور و س��رور معنوی آن 
می شوند؛ اما شاید برای شما هم پیش آمده که 
در سفر، در به در به دنبال مسجد بگردید و پیدا 

نکنید. 
نرم افزاری که اوایل امسال شرکت تدبیرگستران 
بهینه ساز به جامعه مسجدی و نمازخوان ارائه 
کرد »نرم افزار مسجدیاب« بود که نظر به همین 
دغدغه جامعه مسجدی داش��ت. این نرم افزار 
که ب��ا سیس��تم عامل اندروید س��ازگار اس��ت، 
نی��از ب��ه GPS و GPRS تلفن هم��راه دارد تا 
نزدیک ترین مس��جد را از روی نقش��ه معرفی 
کن��د؛ البته نرم افزار به جز این قابلیت، لیس��ت 
جامع��ی از مس��اجد ای��ران به هم��راه موقعیت 
مسجد بر روی نقشه، امکان اعالم فاصله فعلی 
کاربر از مساجد، معرفی مساجد معروف ایران به 
همراه توضیحات، تاریخچه و تصاویر مربوط، 
امکان جس��تجوی مساجد بر اساس شهر و نام 
مسجد و امکان ایجاد لیست منتخب از مساجد 

مورد عالقه را دارد. 
کمالی ف��رد یک��ی از مدیران ش��رکت س��ازنده 
ای��ن نرم اف��زار در گفتگ��و با خبرگ��زاری قرآنی 
ایکنا می گوید: قرار اس��ت هشت هزار مسجد 
در  مس��جدیاب،  نرم اف��زاِر  در  معرفی ش��ده 
نس��خه های بعدی به 72 هزار مس��جد برسد. 
ضمنًا در نسخه های بعدی این نرم افزار، کاربر 
می تواند مس��جدی را که در مسجدیاب نیامده 

است، به ثبت برساند. 
امکان دانلود این نرم افزار رایگان با حجم کم از 

اینترنت فراهم است. 

دنیای دیجیتالی امروز همه را ناگزیر کرده 
تا از ظرفیت این تکنولوژی جدید استفاده 
کنند. از خوش ماجرا، جامعه مذهبی ما 
همیشه به پیشرفت های روز، نگاه ویژه ای 
داشته، از آن بهترین بهره ها را برده است. 
در این صفحه برآنیم تا رصدهای خود را در 
زمینه دیجیتال با شما مسجدی های عزیز 
به اشتراک بگذاریم. 
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نیازه��ای روز ی��ک مس��جدی را ب��رآورده کن��د. 
این س��ایت به غی��ر از معرفی مس��اجد به معرفی 
ائمه جماعات ش��هید و مفاخر و اهل قلم در ائمه 
جماعات می پ��ردازد. معرف��ی 167 عنوان کتاب 
در موضوع مسجد و دارا بودن کتابخانه دیجیتال 
مس��جد، از ویژگی های دیگر این س��ایت است. 
در ای��ن پایگاه با پژوهش های ف��راوان و کارآمد با 
محوریت نماز و مسجد روبرو هستیم که به راستی 
پاس��خگوی نیازه��ای محققان در ای��ن موضوع 
اس��ت. موضوعاتی مانند: »مخاطبان مس��جد، 
ارکان مس��جد، مس��جد و مبانی دینی، مسجد و 
مراکز متعامل، کارکردهای مسجد، آسیب شناسی 
مس��جد، مس��جد رس��انه و فن��اوری و معماری 

مسجد«.
از دیگ��ر بخش ه��ای مفی��د و وی��ژه این س��ایت 
دریافت ایده های مسجدی است. گرچه فراخوانی 
برای همایش��ی با نام »فام« )فراخ��وان ایده های 
مس��جدی( بخش مجزای��ی را به خود اختصاص 
داده اس��ت، ات��اق فکر مجازی ای طراحی ش��ده 

است تا مسجدی ها بتوانند ایده ها و تجربیات خود 
را در زمینه ه��ای مختلف اداره مس��جد به اطالع 

مدیران برسانند. 
از مهم ترین و به روزترین قسمت های این پایگاه، 
اخب��ار و مطالب موضوع بندی ش��ده و تخصصی 
در موض��وع نم��از، مس��جد و دیگ��ر موضوعات 
دینی اس��ت که منبع مفی��دی برای خبررس��انی 
دقیق و س��ریع فعالیت های مساجد است. در این 
بخش مخاط��ب می تواند جدیدترین مطالب را با 
سربرگ های »اخبار، برنامه های منتخب مساجد، 
مصاحبه و گزارش، مسجد در رسانه، اطالعیه ها 
و بیانیه ها و نمایش سایت های منتخب« مشاهده 

کند. 
بان��ک اطالعات مس��اجد، خیرین مسجدس��از، 
احکام و استفتائات مسجد و آلبوم عکس کاملی از 
مساجد بزرگ و مراسم ها و همایش های مساجد، 
از بخش های دیگر این س��ایت تخصصی است. 



سایت های مسجدی
ابوذر کمال

فض�ای مج�ازی اینترنت دنی�ای بی انتهایی اس�ت که 
دریچه هایش س�ال های زیادی نیس�ت که ب�ه روی ما 
گش�وده شده اس�ت. شاید منتهانداش�تن این فضای 
جدی�د نی�ز نش�ئت گرفته از ح�س پایان ناپذی�ری و 
بی انتهاطلب�ی روح آدم�ی  باش�د. در همین س�ال های 
نه چن�دان دور که این امکان در اختی�ار جامعه دینی ما 
قرار گرفته، به راس�تی فعالیت های گس�ترده ای انجام 
ش�ده اس�ت. گرچه در این راه عرصه های فتح نش�ده 
بس�یار است که حضور فعال ترمان را می طلبد، معرفی 
پایگاه های مسجدی کمترین کاری است که در این راه 

می توانیم انجام دهیم. 

 معرفی »مس�جد ط�راز اس�المی« در پایگاه 
مجازی »مرکز رسیدگی به امور مساجد«

 www. masjed. ir 
ش��عار زیبایی در پیشانی این س��ایت نقش بسته 
است: »آینده را از مسجد بسازیم«. شاید این شعار 
جاری ترین شعاری باشد که تا کنون درباره مسجد 
شنیده ایم. وقتی رهبر معظم انقالب در سال 68 
آیت الّل���ه مهدوی کنی را به ِس��مت اولین رئیس 
مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران منتصب کرد، 
اهداف فراروی این مرکز را به خوبی ترس��یم کرد. 
مقام معظم رهب��ری در آن پیام از »فقدان مرکز و 
مرجع مقبول و آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد، 
یعنی اصلی ترین پایگاه دین و معنویت و اخالق« 
س��خن به میان آورد و »حفظ قداس��ت مساجد و 
تقویت هماهنگ جنبه ه��ای معنوی و انقالبی و 
تعلیمی و تبلیغی« را مس��تلزم »سالمت و امنیت 
محی��ط آن و دورمان��دن از منازعات و مناقش��ات 
داخلی در آن« دانس��ت. حال پس از گذش��ت این 
س��الیان، مرکز رس��یدگی به امور مساجد بالنده تر 
شده و شعار آینده س��ازی از راه مسجد و »مسجد 

طراز اسالمی« را نوید می دهد. 
این پایگاه مجازی با ایجاد بخش های گوناگون و 
کارآمد سعی دارد تا در فضایی جذاب و کاربرپسند 
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َکل َکل در کار فرهنگی ممنوع
برای مدیریت یک نشریه وابسته به یک موسسه فرهنگی از بنده درخواست 
شد برای صحبت با مسئول خدمتشان برسم. بعد از کمی صحبت و و بررسی 
دیدگاه های آنها متوجه ش��دم در واقع ایشان دنبال تولید یک نشریه جهت 
خوراک علمی و معرفتی به مخاطبان خود نیستند. البته نه اینکه به طور کلی 
این حرف درست باشه ولی جمالتی که بین من و شخص مسئول رد و بدل 
شد حداقل برای من این برداشت را داشت؛ جمالتی از قبیل اینکه »سر کل 
کل با فالن موسسه باید حتما توی دو هفته یه نشریه تولید کنیم« خب کل 
کل برای من یه جورایی همون هوای نفس به حساب اومد نه کار فرهنگی. 
عرض ش��د به جای دو هفته با این مقدار هزینه ای که ش��ما در نظر گرفتید 
 می توان یک فصل نامه با کیفیت خوب تولید کرد ولی جوابی که شنیدم این 
بود که »مخاطب آب گل آلود بخوره بهتر از این اس��ت که تشنه بماند« گفتم 
خب مخاطب آب زالل بخوره تا دو ماه اساسا تشنه نمی شه؛ با این کار ما فقط 

مذاق مخاطب را خراب می کنیم و تمایلش را به محصول از بین می بریم.
خالصه ش��د آنچه که نباید بش��ه. پولی اختص��اص داده بودند که باید خرج 

می شد و شد.
»مس��ائل فرهنگی کش��ور زمین افتاده اس��ت. همه خودش��ان را فرهنگی 
می دانند. همه نسبت به مسائل فرهنگی اظهار نظر می کنند و آن را در بیانات 
و اظهارتشان مهم نشان می دهند؛ اما حقیقتًا کار فرهنگی در کشور، مناسب 
با پیشرفت و ریش��ه دواندن انقالب در جامعه نیست.« مقام معظم رهبری 

68/10/12
مقام معظم رهبری حدود بیست و چهار سال پیش با تاکید بر عقب ماندگی 
فرهنگی جامعه به این مهم اش��اره می کند، زمانی که بسیاری از معضالت 
فرهنگی در جامعه نه چنان علنی و نه اینچنین عمیق نبود. اگر در سال 68 
فرهنگ این مرز و بوم به زمین بود، در سال 92 نیز به نسبت پیشرفت های 

دیگر در عرصه های مختلف کماکان این مسئله بر زمین مانده است.
برخی از ریشه های این امر را در امور زیر می توان جستجو کرد:

- عدم تخصص متولیان فرهنگی در امور فرهنگی که شاید مهم ترین مشکل 
در این عرصه باشد.

- ن��گاه منفعت طلبان��ه ای که برخی از مس��ئوالن فرهنگ��ی به محصوالت 
فرهنگی دارند؛ به طوری که هزینه در امر فرهنگ، چنانچه فقط هزینه باشد 
و برگش��ت مالی و مادی نداشته باشد را امری بی ارزش و یا کم ارزش قلمداد 

می کنند.
- عدم اولویت فرهنگ در تخصیص بودجه های کشور؛ در سال های گذشته 
دیده شد زمانی که سازمان و یا ارگان رسمی و یا غیر رسمی با کمبود بودجه 
مواجه می شد برای رفع مشکل خود، اولین کاری که انجام می داد کم کردن 
بودج��ة فرهنگی خود ب��ود. از آنجا که آثار فرهنگ��ی و یا نتایج فعالیت های 
فرهنگی در ظاهر امر برای بس��یاری از مردم جامعه قابل رویت نیس��ت و از 
طرفی نیز فعالیت های ظاهری مانند س��اخت شهر و روس��تا و راه و راه آهن 
برای آنها ملموس است، در مواقع کسری بودجه، این جیب فرهنگ است که 

باید هزینه های بخش های دیگر را نیز بپردازد.
- کیفی��ت پایی��ن بس��یاری از محصوالت فرهنگ��ی، م��وازی کاری و تعدد 

محصوالت فرهنگی دلیل دیگری بر این امر است.
- عدم مدیریت بودجه های تخصیص داده شده در امر فرهنگ.

- و ....

فصل چهارم |شبستان



اسالم ناب محمدی
سید محمدطاها موسوی
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بی تردی��د امام خمینی بر پای��ه میراث عظیم 
اس��المی و فهم صحیح از زمین��ه و زمانه ای که 
در آن قرار داش��ت، گفتم��ان فکری متمایزی را 
تولید کرده اس��ت؛ گفتمانی که ذهن بس��یاری از 
نویس��ندگان، متفکران و تحلیل گران را به خود 
مشغول داش��ته اس��ت که درباره آن، آثا فراوانی 
ارائه کرده ان��د. در طول نیم قرن اخیر، تفاس��یر 
مختلف��ی از گفتمان و مکتب امام ارائه ش��ده 
است. بس��یاری از این تفاس��یر و آثار، برآمده از 
طرح های پیشینی مؤلفان و مفسران است که بر 
اندیشه و گفتمان امام افکنده اند؛ یعنی سعی 
داش��ته اند که گفتمان فکری امام را متناس��ب با 
مقبوالت پیش��ینی خود تنظیم و تفس��یر کنند؛ 
ل��ذا با اندیش��ه های ام��ام مواجهه گزینش��ی 
داشته اند و کمتر به کلیت گفتمان امام � چنانکه 
خود ام��ام تنظی��م و معرفی کرده اس��ت � توجه 
کرده اند. از جمل��ه الگوهایی که به مفصل بندی 
اندیش��ه و گفتمان امام پرداخته اند می توان به 
مفصل بندی بر اساس »اسالم انقالبی«، »اسالم 
فقاهتی«، »اسالم سیاسی«، »بنیادگرایی« اشاره 

کرد. 
در بحبوحه مبارزات و س��ال های ابتدایی پس از 
پیروزی انقالب، عده ای اندیشه امام و گفتمان 
انقالب را در طرح »اسالم انقالبی« مفصل بندی 
می کردند. در این نگاه، مبارزه و انقالب هدف و 
اصل بود و اس��الم را طوری تفسیر می کردند که 
ب��رای مبارزه و انقالب آمده اس��ت. دال مرکزی 
فهم آنان از اس��الم و اندیش��ه امام، مبارزه و 

انقالب بود.1
پس از شکل گیری نظام جمهوری اسالمی  ایران 
و تأکیدات مکرر امام بر ابعاد سیاسی اسالم و 
حکومت اسالمی، برخی افراد چنین تصور کردند 
ک��ه مفهوم مرکزی اندیش��ه ام��ام حکومت و 
سیاست است و سایر ابعاد دین مبتنی بر سیاست 
و ق��درت اس��ت؛ از ای��ن رو گفتم��ان ام��ام را 
گفتمان »اسالم سیاسی« نامیدند و بر این اساس 

به مفصل بندی اندیشه های امام پرداختند. 2
از دیگر طرح هایی که بیشتر از سوی نویسندگان 

غربی و غرب گرا نسبت به گفتمان امام مطرح 
می ش��ود، واژه »بنیاد گرایی« اس��ت. بنیادگرایی 
مفهوم کاماًل غربی و برگرفته از حرکت اعتراضی 
مسیحیان پروتستان امریکا در قرن بیستم است. 
اگرچه تعریف واحد و روشنی از بنیادگرایی وجود 
ن��دارد، به ط��ور خالصه می توان گف��ت در بنیاد 
گرای��ی، با عقل، فلس��فه و تجربه های بش��ری 
مخالفت می شود؛ از این رو در آن نوعی دشمنی 
و تضاد با دستاوردهای تمدن غربی وجود دارد. 
ب��ا این حال برخی نویس��ندگان، گفتمان فکری 

امام را در این طیف مطرح می کنند.3
بای��د توجه داش��ت ک��ه اندیش��ه ها و اف��کار امام 
خمینی یک مجموعه و بس��ته کامل است که 
دارای نظم گفتاری ویژه و مفصل بندی روش��نی 
است. مقام معظم رهبری در این باره می گویند: 
»مکتب امام یك بسته  کامل است، یك مجموعه 
است، دارای ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم 
دی��د، با هم مالحظه کرد. ... اینها را باید با هم 
دید. تکیه  بر روی یکی از این ابعاد، بی توجه به 
ابع��اد دیگر، جامعه را به راه خطا می کش��اند، به 
انحراف می برد. این مجموعه، این بسته  کامل، 
می��راث فک��ری و معنوی ام��ام اس��ت. ... این 
مکتب، ما را در طول این 32 سال از گردنه های 
خطرناکی عبور داده اس��ت؛ س��طح عزت ملی و 
شرافت بین المللی ما را باال آورده است. کشور به 
برکت پیمودن این راه، در همان حدی که رعایت 
کرده اس��ت، پیش��رفت کرده اس��ت؛ به س��مت 
آرمان های خود پیش رفته است. ما باید رعایت 

کنیم، منتها همه  جوانب را با هم«.4 
این منظومه منسجم فکری و گفتمان اندیشه ای 
دارای محکمات��ی اس��ت که به هی��چ وجه قابل 
تحریف و تفاسیر غیر واقعی نیست. رهبر معظم 
انق��الب می فرماید: »آنچ��ه که امام بزرگ��وار از 
اظهارات خود، از گفته های خود، از نوش��ته های 
خ��ود در میان ما باقی گذاش��ت، بّینات اس��ت، 
محکمات اس��ت؛ متش��ابهات نیس��ت که کسی 
آنها را نفهمد«؛5 بنابراین برای شناخت اندیشه ها 
و گفتم��ان فک��ری ام��ام و انقالب الزم نیس��ت 

الگوهای ذکر شده را که بر مبانی غیربومی است به 
کار گرفت؛ بلکه باید از متن آثار امام و شاگردان 
 و شارحان حقیقی ایشان به نظم گفتماری امام

و انقالب اسالمی دست پیدا کرد. 
اصطالحی که حضرت ام��ام برای پروژه فکری 
خود می پس��ندد و بارها بر آن تأکید کرده اس��ت 
اصط��الح »اس��الم ناب محم��دی« اس��ت. در 
گفتمان امام اس��الم نقش مرکزی و محوری 
دارد؛ چراکه به اعتقاد ایش��ان دین اس��الم، تنها 
دین سعادت بخشی است که به همه ابعاد زندگی 
انسان و سطوح مختلف شخصیت او توجه دارد 
و هیچ بعدی از ابعاد و هیچ س��طحی از س��طوح 
را مغفول نگذاش��ته اس��ت و آن را تعطیل نکرده 
اس��ت.6 در اس��الم تعادل��ی س��الم می��ان فرد و 
اجتماع، معنویت و عقالنیت، دیانت و سیاست، 
معیش��ت و عب��ادت، دنیا و آخرت، پیش��رفت و 
عدال��ت، عاطف��ه و قاطعیت برقرار اس��ت. این 
تفسیر از اسالم که ریشه در سیره و سنت حقیقی 
 و مکتب اهل بیت رس��ول بزرگوار اس��الم
دارد، در دیدگاه امام اسالم ناب و حقیقی است 
و با با تفسیر متحجرانه و راحت طلبانه متفاوت و 
مخالف است.7 اسالم ناب، اسالم پابرهنگان و 
محرومان، اس��الم مجاهدان و مقاومان است. 
اسالم ناب محّمدی، اسالم عدل و قسط است؛ 
اسالم عزت و اسالم حمایت از ضعفا و پابرهنگان 
و محرومان است؛ اسالم دفاع از حقوق مظلومان 
و مستضعفان است؛ اس��الم جهاد با دشمنان و 
س��ازش ناپذیری با زورگویان و فتنه گران است؛ 

اسالم اخالق و فضیلت و معنویت است.8
اس��الم  محم��دی،  ن��اب  اس��الم  براب��ر  در 
س��رمایه داران  و  متحج��ر  مقدس نماه��ای 
خدانش��ناس و مرفهان بی درد اس��ت ک��ه مورد 
تأیی��د و اقبال س��ران اس��تکبار اس��ت؛ چراکه از 
س��وی آن هی��چ خط��ری احس��اس نمی کنند و 
جاده صاف کن مقاصد ش��وم آنان است. لذا امام 
این گونه از تفاس��یر اس��الم را اس��الم اشرافیت، 
اسالم ابوسفیان، اسالم ماّلهای کثیف درباری، 
اسالم مقدس نماهای بی شعور حوزه های علمی 

این اسالم امریکایی است که مردم را به دوری 
از سیاست و فهم و بحث و عمل سیاسی 
می خواند؛ ولی اسالم ناب محّمدی، سیاست را 
بخشی از دین و غیرقابل جدایی از آن می داند و 
همه  مسلمین را به درک و عمل سیاسی دعوت 
می کند
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و دانش��گاهی، اسالم ذلت و نکبت، اسالم پول 
و زور، اس��الم فریب و س��ازش و اسارت، اسالم 
حاکمیت سرمایه و س��رمایه داران بر مظلومان و 
پابرهنه ها، و در یک کلمه »اس��الم امریکایی«9 

می نامد. 
»اس��الم امریکایی، چیزی به نام اس��الم اس��ت 
ک��ه در خدمت مناف��ع قدرت های اس��تکباری و 
توجیه کنن��ده  اعمال آنهاس��ت؛ بهان��ه ای برای 
ان��زوای اه��ل دی��ن و نپرداخت��ن آنان ب��ه امور 
مسلمین و سرنوشت ملت های مسلمان است؛ 
وس��یله ای برای ج��دا کردن بخ��ش عظیمی از 
احکام اجتماعی و سیاسی اسالم از مجموعه  دین 
و منحصرکردن دین به مس��جد است � و مسجد 
ن��ه به عن��وان پایگاهی ب��رای رتق و فت��ق امور 
مس��لمین � چنان که در صدر اس��الم بوده است � 
بلکه به عنوان گوشه ای برای جدا شدن از زندگی 
و ج��دا کردن دنی��ا و آخرت. اس��الم امریکایی، 
اس��الم انس��ان های بی درد و بی سوزی است که 
جز به خود و به رفاه حیوانی خود نمی اندیش��ند؛ 
خدا و دین را همچون س��رمایه  تجار، وسیله ای 
برای زراندوزی ی��ا قدرت طلبی می دانند و همه  
آیات و روایاتی را که برخالف میل و منفعت شان 
باشد، بی محابا به زاویه  فراموشی می افکنند و یا 
وقیحانه تأویل می کنند. اسالم امریکایی، اسالم 
س��الطین و رؤسایی اس��ت که منافع ملت های 
محروم و مظلوم خود را در آستانه  آلهه  امریکایی 
و اروپایی قربان می کنند و در مقابل، به حمایت 
آنان ب��رای ادامه  حکومت و ق��درت ننگین خود 
چشم می دوزند؛ اسالم س��رمایه دارانی است که 
برای تأمین س��ود خود، پا ب��ر همه  فضیلت ها و 
ارزش ها می کوبند؛ آری، این اس��الم امریکایی 
اس��ت که مردم را به دوری از سیاس��ت و فهم و 

بح��ث و عمل سیاس��ی می خواند؛ ولی اس��الم 
ن��اب محّم��دی، سیاس��ت را بخش��ی از دین و 
غیرقابل جدایی از آن می داند و همه  مسلمین را 

به درک و عمل سیاسی دعوت می کند«.10 
انقالب اس��المی عرصه ظه��ور علمی و عملی 
گفتم��ان »اس��الم ناب محم��دی« اس��ت. »در 
انقالب اسالمی، اسالم کتاب و سنت، جایگزین 
اس��الم خرافه و بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت، 
جایگزین اس��الم قعود و اس��ارت و ذلت؛ اسالم 
تعبد و تعقل، جایگزین اسالم التقاط و جهالت؛ 
اسالم دنیا و آخرت، جایگزین اسالم دنیاپرستی 
یا رهبانیت؛ اس��الم علم و معرف��ت، جایگزین 
اسالم تحجر و غفلت؛ اسالم دیانت و سیاست، 
جایگزی��ن اس��الم بی بندوب��اری و بی تفاوت��ی؛ 
اس��الم قیام و عمل، جایگزین اسالم بی حالی و 
افسردگی؛ اسالم فرد و جامعه، جایگزین اسالم 
تش��ریفاتی و بی خاصیت؛ اس��الم نجات بخش 
محرومی��ن، جایگزی��ن اس��الم بازیچه  دس��ت 
 ،قدرت  ها؛ و خالصه اس��الم ن��اب محّمدی

جایگزین اسالم امریکایی گردید«.11
امام خمینی در بخش پایانی وصیت نامه خویش، 

این گونه اسالم ناب محمدی را ترسیم می کند:
»ی��ک مرتبه دیگر در خاتم��ه این وصیتنامه، به 
ملت ش��ریف ایران وصیت می کنم که در جهان 
حجم تحم��ل زحمت ها و رنج ه��ا و فداکاری ها 
و جان نثاری ه��ا و محرومیت ها مناس��ب حجم 
بزرگی مقصود و ارزشمندی و علّو رتبه آن است، 
آنچه که ش��ما ملت ش��ریف و مجاه��د برای آن 
به پاخاس��تید و دنبال می کنی��د و برای آن جان و 
م��ال نثار کرده و می کنید، واالترین و باالترین و 
ارزش��مندترین مقصدی است و مقصودی است 
ک��ه از صدر عال��م در ازل و از پ��س این جهان تا 

ابد عرضه ش��ده است و خواهد شد؛ و آن مکتب 
الوهیت به معنی وس��یع آن و ایده توحید با ابعاد 
رفیع آن اس��ت که اس��اس خلقت و غایت آن در 
پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود 
است؛ و آن در مکتب محمدی به تمام معنی 
و درجات و ابعاد متجلی ش��ده؛ و کوش��ش تمام 
انبی��ای عظام و اولیای معظم برای تحقق آن 
ب��وده و راهیابی به کمال مطلق و جالل و جمال 
بی نهایت جز با آن میس��ر نگردد. آن اس��ت که 
خاکیان را بر ملکوتیان و برتر از آنان شرافت داده، 
و آنچه برای خاکیان از سیر در آن حاصل می شود 
برای هیچ موجودی در سراس��ر خلقت در س��ّر و 

 12.»َعلن حاصل نشود

پی نوشت:
242، صص172 –  1

 .173
2. حسینی زاده، سید محمدعلی؛ اسالم سیاسی در ایران؛ 

قم)1387(: دانشگاه مفید؛ ص177. 
3. موصلل��ی، احم��د؛ مبانی نظ��ری بنیادگرای��ی؛ ترجمه 
محمدرض��ا آرم و علیرض��ا نظ��ری؛ تهران: پژوهش��کده 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ ص15. 
 4. بیان��ات در بیس��ت و دومی��ن س��الگرد ام��ام خمینی

 .90/3/14
5. بیانات در آخرین دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت دهم 

 .)1392/4/23(
6. امام خمینی؛ والیت فقیه؛ ص4. 

 7. صحیفه امام؛ ج14، ص519. 
8. پی��ام مق��ام معظ��م رهب��ری ب��ه کنگ��ره عظی��م ح��ج 

 .)1368/4/14(
9. صحیفه امام، ج21، ص80. 

10. پی��ام مق��ام معظ��م رهب��ری ب��ه کنگ��ره عظی��م حج 
 .)1368/4/14(

11. پی��ام مقام معظم رهبری به مناس��بت اولین س��الگرد 
 .69/03/10  ارتحال حضرت امام خمینی

12. صحیفه امام؛ ج21، ص449. 
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گفته ان��د ماهی چون درون آب اس��ت از وجود آن 
غافل اس��ت و در بیان مثالی، آدمی خیال می کند 
زمزمه مدام ماهی ها در آب، آب آب است. و آنگاه 
که در تور ماهیگیر قرار می گیرد تازه از خواب غفلت 
بیدار می شود؛ چه بسا این بیداری و آگاهی برای 
آنان سودی نداشته باشد؛ به قول گذشتگان »آب 
رفته به جوی بر نمی گردد«. داستان ما و فرهنگ 
هم دور از این مثل نیست؛ فرهنگی که با پشتوانه 
معارف بلند اسالمی و سنت های اجتماعی کشور 
عزیزم��ان ایران ش��کل گرفته اس��ت و باید مورد 

توجه جدی و پاالیش هر روزه قرار گیرد. 
گس��ترش امور فرهنگی و فعالیت ها در کنار همه 
محاسن آن، گاهی آسیب نیز دارد اینکه به جهت 
تکرار زیاد و حضور روزانه در مناس��ب فرهنگی، 
فرهنگ از دغدغه ش��خصی خارج ش��ده، در حد 
انجام وظیفه اجرایی تن��زل می یابد. این حضور 
در محیط فرهنگی و عادت به بعضی امور اجرایی 
و اش��تغال به بعضی جایگاه ها و باق��ی ماندن در 

و اما در عرصه فرهنگ... 
جواد زمانی

حد شعارها، گاهی غفلت متولیان امور را موجب 
می ش��ود؛ چنان که رهبر انقالب هش��دار دادند: 
»واقعًا مسائل فرهنگی کشور زمین افتاده است. 
همه خودشان را فرهنگی می دانند. همه نسبت 
به مس��ائل فرهنگی اظهار نظر می کنن��د و آن را 
در بیانات و اظهارتشان مهم نشان می دهند؛ اما 
حقیقتًا کار فرهنگی در کشور، مناسب با پیشرفت 
و ریش��ه دوان��دن انق��الب در جامع��ه نیس��ت« 

 .)68/10/12(
با توجه به چراغ راهی که پیر جماران سال ها قبل 
نشان ما دادند: »اگر مشکالت فرهنگی آموزشی 
ب��ه صورتی که مصالح کش��ور اقتضا می کند حل 
ش��ود، دیگر مس��ائل به آس��انی حل می گردد«، 
مناسب اس��ت گاهی نگاه دوباره ای داشته باشیم 
به گذش��ته فعالیت ها و بستری که در آن مشغول 
فعالیت هستیم و با سبک � سنگین کردن اقداماتی 
که تا کنون انجام داده ایم این ارزیابی را از عملکرد 
خود و مجموعه همراه خود داش��ته باش��یم که به 

چه میزان در امور خطیر فرهنگی موفق و کارآمد 
بوده ایم. در ادامه همان سخنان نقل شده از رهبر 
انقالب، ایشان می فرمایند: »همه کارها را خبره ها 
انجام می دهند؛ چرا کار فرهنگی را خبره ها نباید 
انجام بدهند و هر کسی وارد میدان بشود و چیزی 
بگوی��د و نظری بده��د و اقدامی کند؟ متأس��فانه 
خیلی از کسانی که می توانند کار فرهنگی بکنند، 
به کارهای اجرایی و یا سیاسی مشغول اند، یا حتی 
اگ��ر با ن��ام فرهنگی هم حضور دارن��د، باطن کار 

سیاسی است«. 
یک��ی از رازه��ای موفقی��ت در زندگی ش��خصی 
و عملکرد اجتماعی انس��ان »محاس��به« اس��ت. 
محاس��به در اخالق فردی و عملکرد اجتماعی، 
این است که هر لحظه و در هر مرحله، انسان به 
این بیاندیشد که تا کنون چه کرده و چه میزان در 
عملی که انجام داده، موفق بوده است. محاسبه 
و ارزیابی عملکرد یکی از اموری است که موجب 
اس��تمرار حیات یک حرکت و پیشبرد اهداف آن 

ان
تم

گف
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می شود؛ لذا شایسته اس��ت بعد از ارزیابی و نگاه 
دوباره اگر نقطه قوتی بود، مورد تقویت قرار گیرد و 
یا به تعبیر مقام معظم رهبری در بیانات 69/9/19 
: »باید ببینیم مشکل چیست. باید عیوب را پیدا 
کنی��م و آنها را درمان نماییم. اگر راه جدیدی پیدا 
کنیم و اگر میان بر هست، بزنیم. چنانچه سرعت 
کم است، باید بیش��ترش کنیم«. ایشان در جای 
دیگ��ر بیان می دارند: »باید مس��ئله فرهنگ را با 
کلیتش، مس��ئله اول این کش��ور به حساب آورد. 
ما اگر توانس��تیم فرهنگ این کشور را با پایه های 
مس��تحکم و نهادهای صحیحی که کارآیی الزم 
را داشته باشند، پشتیبانی و تقویت کنیم، کار این 

کشور روی غلتک خواهد افتاد«. 
ای��ن ن��وع ن��گاه وقت��ی در مس��ئوالن و متولیان 
فرهنگ��ی و مذهبی ش��کل می گیرد ک��ه آنان به 
فرهنگ صرفًا به عنوان یک شغل و وظیفه نگاه 
نکنند و انجام برخی امور را رفع تکلیف ندانند. در 
انجام فعالیت های فرهنگی در حوزه معارف بلند 
اس��المی، که اگر فرد مبلغ خود به آن باور نداشته 
باشد و از عمق جان به آن نپردازد، عمل او بی ثمر 
می ماند؛ مقام معظم رهبری در بیانات 4/25/ 70 
می فرمایند: »این دغدغه من هست که فرهنگ 
جن��گ و فرهنگ انق��الب و در حقیق��ت روحیه 
انقالب، آن روحیه ای که در جنگ، میدانی برای 
رشد و بالندگی پیدا کرده بود از بین نرود«. این نوع 
نگاه دغدغه مند اس��ت که امروزه گره گشای امور 

جاری فرهنگی کشور است. 
دور از تص��ور و انتظار هم نیس��ت، این دقت نظر 
و اهتمام ویژه ایش��ان به مسئله فرهنگ؛ امری 
ک��ه زیربن��ای ه��ر هر ام��ر مهم دیگری اس��ت. 
پرواضح است که حوزه های دیگر زندگی بشر، از 
اقتصاد و معیشت گرفته تا سیاست و حرکت های 
اجتماع��ی همه و هم��ه گره خ��ورده به فرهنگ 
اس��ت. ایش��ان به حق دغدغه دارند؛ دغدغه ای 
برای اس��الم، دغدغه ای برای انقالب که ایشان 
با تأکی��د می گویند: »دغدغ��ه فرهنگی و اهتمام 
به مس��ئله فرهنگ، یک وقت حالت حساسیت 
ش��خصی اس��ت؛ یک وقت ناش��ی از نگرش به 
فرهنگ است. حساسیت شخصی و گرایش های 
ف��ردی، آن چنان اهمیت و ارزش��ی ندارد. آنچه 
مهم است، این است که ما می بینیم واقعًا فرهنگ 

»باید ببینیم مشکل چیست. باید عیوب را پیدا 
کنیم و آنها را درمان نماییم. اگر راه جدیدی 
پیدا کنیم و اگر میان بر هست، بزنیم. چنانچه 
سرعت کم است، باید بیشترش کنیم«. ایشان 
در جای دیگر بیان می دارند: »باید مسئله 
فرهنگ را با کلیتش، مسئله اول این کشور به 
حساب آورد. ما اگر توانستیم فرهنگ این کشور 
را با پایه های مستحکم و نهادهای صحیحی که 
کارآیی الزم را داشته باشند، پشتیبانی و تقویت 
کنیم، کار این کشور روی غلتک خواهد افتاد«.
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چه تأثیری بر سرنوشت کشور دارد و پرداختن به 
مسئله فرهنگ و حس��اس بودن روی آن، برای 
آینده ای که همه ما به آن عالقه مندیم و برای آن 

کار می کنیم، چقدر می تواند نقش ایفا کند«. 

ای��ن تأکید و دقت نظ��ر درباب مس��ئله فرهنگ 
در کالم بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی ایران نیز 
باره��ا تکرار ش��ده و اهمیت آن م��ورد توجه قرار 
 گرفته اس��ت. اگر ما هم همچ��ون امام راحل
باور داش��ته باش��یم که »آن چیزی ک��ه ملت ها را 
می س��ازد فرهنگ صحیح است« و »فرهنگ، مبدأ 
همه خوش��بختی ها و بدبختی های ملت است«، 
بی��ش از امور جاری بدان می پرداختیم و برای آن 
برنامه ریزی های ویژه ای می کردیم. با نگاهی که 
امام به ما آموزش می دهند اگر مسئله فرهنگ 
در هر جامعه ای حل ش��ود، باقی مش��کالت نیز 
حل می ش��ود و اگر مش��کل فرهنگ حل نشود، 
قفل دیگری باز نخواهد شد. عمده تعالیم معنوی 
اس��الم نیز در ح��وزه فرهنگ تعریف می  ش��ود؛ 
عقای��د، اخالق و احکام هر کدام س��هم مهمی از 

مسائل فرهنگی را تحت پوشش قرار می دهند. 
آغ��از حرک��ت انقالبی ام��ام راح��ل انگیزه ای 
فرهنگی داش��ت و ب��ه دلیل اتفاقاتی ب��ود که آن 
سال ها در مورد مؤلفه های فرهنگی در حال اتفاق 
بود. ایشان به جهت حساسیت ویژه و نگاه عمیق 
به این مسئله مردم را مورد خطاب قرار دادند که در 
مقابل حکومت بایستند و نگذارند فرهنگ اسالم 

و عاشورا از بین برود. 
در ب��اب اهمیت و منزلت فرهنگ بس��یار گفته و 
ش��نیده ایم و جمالت نقل ش��ده از امام و رهبری 
هم بیانگر همان اس��ت. با تعبیر ولی فقیه زمان 
که »اس��اس و ریش��ه فرهنگ، عبارت اس��ت از 
عقی��ده و برداش��ت و تلقی هر انس��ان از واقعیت 
و حقای��ق عالم، و نیز خلقیات ف��ردی و خلقیات 
اجتماعی و ملی« ش��یوه عملکرد و نوع نگاه ما به 
مسئله فرهنگ تغییر خواهد کرد و حساسیت آن 
در اف��ق باالت��ری مورد نظر ق��رار خواهد گرفت، 
و فرهنگ می ش��ود نمونه ای ش��بیه ای��ن نگاه و 
رویک��رد که مقام معظم رهبری دارن��د: »و اما در 
عرص��ه فرهنگ، بن��ده به معن��ای واقعی کلمه، 
احس��اس نگرانی می کنم و حقیقتًا دغدغه دارم. 

ای��ن دغدغ��ه از آن دغدغه هایی اس��ت که آدمی 
به خاطر آن گاهی ممکن اس��ت نصف شب هم 
از خ��واب بیدار ش��ود و به درگاه پ��روردگار تضرع 
کند«. جمله رهبر معظم انق��الب تکان دهنده و 
جدی است؛ اما برای تحقق آن چه باید کرد؟ کدام 
یک از عرصه های فرهنگی را باید مد نظر داشت 
و برای پیش��رفت در آن حوزه تالش کرد؟ و یا به 
چه ش��یوه ها و روش هایی می ت��وان به این مهم 
دس��ت یافت؟ چه گروه هایی در جامعه، مخاطب 
هدف محسوب می شوند؟ پاسخ این پرسش ها را 
نیز از کالم ایشان بهره می گیریم: »بنابراین آنچه 
برای کشور ما و برای عناصر فرهنگی مهم است، 
گسترش کیفی فرهنگ است؛ یعنی تریبت شاعر، 
نویس��نده، هنرمند، و تربیت کس��انی که بتوانند 
تولید هنری کنن��د و پایگاه هنری را پیش ببرند؛ 
اینها الزم است؛ با تشویق هنرمندان، با شناختن 

استعدادها، با بازکردن میدان کار برای آنان«.
در سازمان ها و تشکیالت نیروی انسانی همیشه 
رکن اساس��ی بوده است. در فعالیت فرهنگی نیز 
نیروی انس��انی تأثیر زی��ادی دارد؛ بلکه می توان 
گفت اهمیت آن بیش از هر چیز دیگری اس��ت و 
حساسیت های خاص خود را دارد. حوزه فعالیت 
فرهن��گ غی��ر از حوزه های دیگ��ر نظیر صنعت 
و کش��اورزی اس��ت. در فرهنگ به نسبت دیگر 
حوزه ها، ابزار نقش بس��یار کم رنگ تری نس��بت 
نیروی انسانی دارد؛ لذا رهبر فرزانه انقالب درباره 
فعالیت فرهنگی می گویند: »کسی که زبان و دل 
روش��ن و مغز فع��ال دارد، می تواند مقابل تهاجم 
فرهنگی را بگیرد. با چه؟ با س��نگر فرهنگ و با 
سالح دورزن فرهنگی؛ ابزار فرهنگی الزم است. 
این است که ما به کسانی که اهل کار فرهنگی اند 
دائم میگوییم، به بعضی تکرار می کنیم، به بعضی 
التماس می کنیم، بعضی را در اینجا جمع می کنیم 
و ب��ه بعضی پیغام می دهیم ک��ه آقا! کار فرهنگی 
بکنید. جواب کار فرهنگ��ی باطل، کار فرهنگی 
حق اس��ت. در مقابل کس��ی که از ابزار فرهنگی 

استفاده می کند، ابزار فرهنگی الزم است«. 

ام��روزه فضاه��ای مختلفی ب��ه ام��ور فرهنگی 
اختص��اص یافته اس��ت و برخی نهاده��ا صرفًا با 
اه��داف و برنامه های فرهنگی ش��کل گرفته اند؛ 

از س��ینما و تائت��ر و تم��ام حوزه ه��ای هن��ری 
گرفته ت��ا نهادهای خیریه و و فرهنگس��تان ها و 
فرهنگس��راها. در میان فضاهایی که در دوره ما 
بستر مناسبی برای فعالیت های فرهنگی فراهم 
آورده و ویژگی های بس��یاری را ش��امل می شود، 
مسجد نقش ویژه  و جایگاه خاصی دارد. چیستی 
و چگونگی مس��جد را آقا این گونه بیان می کنند: 
»در مس��جد اس��المی، ش��ور و بهج��ت عبادت 
خالص با نشاط زندگی پاك و خردمندانه و سالم، 
در هم می آمیزد و فرد و جامعه را به طراز اسالمی 
آن نزدیك می کند. مسجد، مظهر آمیختگی دنیا 
و آخ��رت و پیوس��تگی فرد و جامع��ه در دیدگاه و 

اندیشه  مکتب اسالم است«. 
ایش��ان در حکمی که آیت الّل�ه مه��دوی کنی را 
برای تأس��یس مرکز رس��یدگی به امور مساجد در 
س��ال 1368 مأم��ور کرده اند از مس��جد به عنوان 
»اصلی ترین پایگاه دین و معنویت و اخالق« نام 
می برند و تأکید می کنند: »ش��ک نیست که حفظ 
قداس��ت مس��اجد و تقویت هماهنگ جنبه های 
معن��وی و انقالبی و تعلیمی و تبلیغی آن نیازمند 
س��المت و امنی��ت محی��ط آن و دور مان��دن از 
منازعات و متاقش��ات داخلی در آن اس��ت«. این 
توجه و اهتمام ویژه سرچش��مه گرفته از فلس��فه 
اولیه تأسیس این نهاد مقدس در جامعه اسالمی 

است. 
اگر کلید مش��کالت ام��روز جامعه ما در دس��تان 
فرهنگ اس��ت و اگر تا معض��الت فرهنگی حل 
نشود باقی مشکالت هم حل نخواهد شد، پس 
باید تمرکز و اهتمام خود را بر این حوزه بگذاریم. از 
آن جایی که از دیرباز مسجد در شهرهای کوچک 
و بزرگ و روس��تاهای ایران زمی��ن همواره مورد 
توج��ه مردم بوده و مردم با مراجعه به مس��جد به 
امور اجتماعی خود می پرداختند، به نظر می رسد 
رجوع دوباره به مسجد، آن هم با معیارهای یک 
مسجد طراز اسالمی که پایه گذار آن رسول گرامی 
اس��الم اس��ت، می تواند گام بلن��دی در اعتالی 
فرهنگ جامع��ه و زنده نگهداش��تن ارزش های 

 .واالی اسالمی باشد
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نگاهی به مدیریت کالن امام خمینی در دفاع مقدس
سید مهدی موسوی

راهبری برای جهاد و اجتهاد

هش��ت س��ال دفاع مق��دس و نح��وه مدیریت 
و اس��تراتژی دفاع��ی نظام مق��دس جمهوری 
اسالمی ایران در برابر حمالت ددمنشانه رژیم 
تا دندان مس��لح صدام، عرصه های جدیدی را 
پیش روی محققان و پژوهش��گران رشته های 
مختلف علوم اجتماعی و نظامی گشوده است. 
از جمل��ه مهم ترین آنها، نح��وه مدیریت کالن 
دفاع مقدس توسط رهبر انقالب، حضرت امام 
خمینی اس��ت؛ ش��خصیتی نادر که توانست 
ب��ا حکمت و عزت، انقالبی ب��زرگ را آغاز و به 
ثمر برساند که هنوز هم موجب حیرت جهانیان 
اس��ت. این انقالب با آغاز درگیری های محلی 
و جنگ تحمیلی ع��راق وارد عرصه جدیدی از 
مدیری��ت کالن اجتماعی ش��د؛ مدیریتی که به 
اعتراف دوس��ت و دشمن نقطه قّوت رزمندگان 
جبه��ه و مرک��ز ثب��ات و ثق��ل در بحران ه��ا و 

مشکالت نظام بود.
مدیری��ت کالن ام��ام خمینی در دف��اع مقدس 
نمونه ای عینی و عملیاتی از گفتمان »اسالم ناب 
محمدی« است که از الیه های آشکار و پنهانی 
برخوردار اس��ت که بررس��ی و تبیین آن نه تنها 
از توان و مقدور این نوش��ته خارج اس��ت، بلکه 
نیازمند سال ها تحقیق پژوهشگران رشته های 
مختلف اس��ت تا براس��اس آن بت��وان الگویی 
عملیاتی برای رهبران و مدیران داخلی و جهان 
اس��الم � به خصوص در این زم��ان که بیداری 
اسالمی در کشورهای اسالمی اوج گرفته است 

� ارائه کرد.

ای�ن قلم نکات�ی را هرچن�د به اجمال، س�یاهه 
می کند تا ش�اید نکات�ی را از نس�بت میان امام 
خمینی و مدیریت دفاع مقدس متذکر ش�ده 

باشد. 
 ،1. مهم ترین بعد در مدیریت حضرت امام
زمینه سازی برای دفاع و جهاد بود. طبق تقویم، 
تاریخ 31 شهریور 1359 آغاز تجاوزات عراق به 
ایران بود؛ اما با نگاهی به استراژی رهبری و با 
توجه به اقدمات ایشان روشن می شود که ایشان 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا شهریور 59 
به جهت تیزبینی  ش��ان زمینه های دفاع و جهاد 
را آم��اده س��اخته بودند. برخی از ای��ن اقدامات 

عبارت اند از:
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 1-1. مواجهه منطقی با ارتش
پس از پیروزی انقالب اس��المی، بسیاری از 
انقالبیان معتق��د بودند که ارتش چون برآمده 
از نظام غیرمشروع پهلوی است، باید منحل 
شود تا به تدریج پس از استقرار کامل انقالب، 
یک ارتش برآمده از نیروهای انقالبی ش��کل 
بگیرد؛ اما استراتژی امام عکس این موضع 
بود. امام پیش از انقالب جایگاه ویژه ای برای 
ارت��ش و ارتش��یان معتق��د بود؛ ل��ذا در طول 
انقالب همواره ایشان را انذار می فرمود و حتی 
به ایش��ان پیام ه��ای پدرانه ارس��ال می کرد.1  
امام در س��خنرانی تاریخی خویش در دوازده 
بهمن، آنان را به عزت و اس��تقالل فرا خواند2 
و در همان روز در پیامی، ارتش را ملت و ملت 
را ارت��ش خواند و به آنان اطمین��ان داد که به 
وظیفه ملی و قانونی خود عمل نمایند.3 امام 
 از آن ب��ه بعد ارتش را س��ربازان امام زمان
خطاب قرار داد.4 این اس��تراتژی امام موجب 
ش��د که هنگام حمل��ه عراق، نظام اس��المی 

بدون ارتش نباشد.
 2-1. س�ازماندهی نیروه�ای انق�الب تحت 

سپاه پاسداران
بی ش��ک انقالب با خطرهای بسیاری مواجهه 
ب��ود و از س��ویی بس��یاری از جوان��ان انقالب��ی 
ب��ه جهت غیرت  دینی و ش��ور جوان��ی درصدد 
حراس��ت از انق��الب بودن��د؛ ب��ه همین جهت 
امام با س��ازماندهی ایشان هم مشکل افراط 
و تفریط ه��ای جوانان انقالب��ی را حل نمودند و 
هم از ای��ن نیروی متراکِم معنوی و حماس��ی، 
در راه پیش��برد اه��داف انق��الب کم��ال بهره را 
بردند. ایش��ان در دوم اردیبهش��ت سال 1358 
طی فرمانی به ش��ورای انقالب اسالمی رسمًا 
تأس��یس این نه��اد را اع��الم کردند. ش��ورای 
انق��الب با تأس��یس ش��ورای فرماندهی س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المی، گامی اساسی در 
جهت س��ازماندهی این نهاد برداشت. شورای 
فرمانده��ی در اطالعیه  16 اردیبهش��ت 1358 
وظایف کلی س��پاه را تنظیم نمود که به موجب 
آن س��پاه نهادی نظامی و بازوی مس��لح برای 
پاس��داری از نظ��ام جمه��وری اس��المی ایران 
ش��د. درباره دالورمردی های س��پاه امام راحل 

فرمودند: »اگر سپاه نبود، کشور هم نبود«.5 

 3-1. تشکیل بسیج مستضعفین
بسیج مردمی و حضور فعال مسئوالنه مردم در 
صحنه های اجتماعی و سیاس��ی موجب دوام و 
پایداری حکومت ها و ایج��اد وحدت و همدلی 
میان ملت شد. حضرت امام براساس مبانی 
خ��اص سیاس��ی و اجتماعِی برآم��ده از مکتب 
اس��الم، فرمان تش��کیل بس��یج مستضعفین 
را در آذر 1358 ص��ادر نم��ود. حض��رت ام��ام 
خمینی توجه ویژه ای به تش��کیل بس��یج و 
گس��ترش فرهنگ و تفکر بس��یجی در سراسر 
جهان داش��تند و همیش��ه ب��ر نقش م��ردم در 
تأمین س��المت و موفقیت کش��ور و نظام تأکید 
می کردن��د. ام��ام خمینی در پیام��ی عارفانه 
ش��جره طیبه بس��یج را که خود غ��رس  کردند، 
این گونه توصیف می کنند: »تش��کیل بسیج در 
نظام جمهوری اس��المی ایران یقینًا از برکات و 
الطاف جلیه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و 

انقالب اسالمی ایران ارزانی شد«.6
 4-1. گوشزد خطرها و ضربه های سهمگین 
دشمن و تأکید بر خودس�ازی و آمادگی عمومی 

برای مواجهه و مقابله با هر خطری
بی ش��ک یکی از اس��تراتژی های مهم جنگ، 
فه��م زودهنگام احتم��ال حمله و آماده س��ازی 
نیروه��ای جهادی و عم��وم مردم ب��رای برای 
 دفاع و خویش��تن داری اس��ت. حضرت امام
با فهمی که از عظمت انقالب اس��المی داشتند 
می دانس��تند ک��ه ای��ادی اس��تکبار و م��زدوران 
منطق��ه ای و داخلی آنها بی��کار نخواهند ماند؛7 
از این رو ام��ام همواره مردم و انقالبیان را تذکر 
می داد ک��ه پیروزی در انقالب سیاس��ی ابتدای 
کار نیست و خطرات مختلفی در راه است. این 
تذکره��ا نقش بس��زایی در آمادگی م��ردم برای 

مدیریت جنگ های احتمالی داشت.
 5-1. دمیدن روحیه جهادگری و شهادت طلبی

از دیگر اقدامات حضرت امام تربیت جهادی 
و حماسی جوانان و دمیدن روحیه شهادت طلبی 
و ش��جاعت در ایشان بود. به طور مثال امام در 
17 فروردین 58، شهادت را رمز پیروزی اسالم 
و انقالب دانست.8  ایشان مسئله دفاع را وظیفه 

همه افراد جامعه اعم از زن و مرد می داند.9
از  اصل��ی  دش��من  معرف��ی  و  ش��ناخت   .2
دش��من فرعی از همان ابت��دای جنگ از دیگر 

عظمت های امام در مدیریت و هدایت جنگ 
بود. امام از همان ابتدای جنگ دس��ت های 
آمریکا را پشت پرده حمله عراق به ایران می دید 
و صدام را نوکر و دست نش��انده استکبار جهانی 
می دانست. ایشان در اولین موضع گیری خطاب 
به م��ردم ایران می فرماید: »ملت ایران! در یك 
همچو وقتی ک��ه ایران در حال جنگ اس��ت با 
امریکا و این آلت دست امریکا تجاوز کرده است 
به ایران ...«.10 این فهم عمیق موجب شد که 
رزمندگان اس��الم، مس��لمانان و آزادگان جهان 
بفهمند که س��خن از جنگ دو کشور مسلمان و 
یا یک اختالف مرزی نیست، بلکه جنگ حق و 

باطل و جنگ مظلوم و استکبار است. 
3. جلوگیری از افراط و تفریط نسبت به تحوالت 
 جنگ و دفاع، از دیگر اقدامات اساس��ی امام
ب��ود. آنگاه که برخی مس��ئوالن فق��ط به امور 
داخلی و جنجال های سیاس��ی می اندیشدند، با 
این تذکر امام مواجه شدند که جنگ را دریابند.11 
نیز آنگاه که جمعی از فرماندهان درصدد بودند 
به جهت حمله اسرائیل به لبنان در سال 1360 
)مص��ادف ب��ا 1982(، دای��ره جنگ را وس��یع 
نمایند و به لبنان و فلس��طین نی��رو اعزام کنند، 
امام خمینی با تبیین استراتژی »راه قدس از 
کربال می گذرد« جهت اصلی تحرکات و اقدامات 
اساس��ی جمهوری اسالمی و اس��تراتژی دفاع 

مقدس را ترسیم فرمودند.12
4. حمای��ت همه جانب��ه از فرمانده��ان جن��گ 
و محب��ت بی دری��غ و مخلصانه به بس��یجیان 
سلحش��ور از دیگر ابعاد مدیریت ام��ام در دفاع 
مقدس بود. هنوز نیز پس از گذشت چند دهه، 
با مشاهده سخنان عاطفی مقتدا با بسیجیان و 
گریه های پرشور آنان، می توان این رابطه مراد 

و مریدی را مشاهده کرد.
5. دف��اع از تمامی��ت اقدام��ات دفاع��ی و بیان 
دس��تاوردهای جنگ از دیگ��ر راهبردهای امام 
در مدیری��ت کالن دفاع مقدس ب��ود. مدیریت 
و رهبری امام نس��بت به دف��اع مقدس فقط به 
دوران دفاع خالصه نمی شد، بلکه پس از آن نیز 
همواره به مدیریت و رهبری دس��تاوردهای آن 

 13.همت گماشتند

پی نوشت:
1. صحیفه امام؛ ج5، ص434.

2. همان؛ ج6، ص17.
3. همان؛ ص20.

4. همان؛ صص101 � 108.
5. همان؛ ج9، ص314.

6. همان؛ ج21، ص194.
7. همان؛ ج6، ص405.

8. همان؛ ص503.
9. همان؛ ج8، ص73.

10. همان؛  ج13، ص221.
11. همان؛ ج15، ص27؛ 

12. همان؛ ج16، 354.
13. همان؛ ج21، صص283 � 285.
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سید مهدی موسوی

قیامی برای خدا
»ُق��ْل إِنََّما أَِعُظُک��ْم ِبَواِحَدٍة أَْن َتُقوُم��وا لِلَِّه َمْثَنی 

َوُفَراَدی«.1
از ص��در اس��الم دو روش و خ��ط وجود داش��ته 
اس��ت و هر کدام از ای��ن دو روش بر مبنایی طی 
طریق کرده اند و بر آن اس��اس دین را فهمیده و 
حرکت کرده اند. یک خط، خط اش��خاصی است 
که بر پایه نفس پرستی و راحت طلبی اقدام کرده 
و تمام همت ش��ان را برای رفاه مادی و آسایش 
زندگانی فردی خویش مصروف داشته اند و حتی 
دین را طوری تفس��یر و تعبی��ر کرده اند که مانعی 
ب��رای راحت طلب��ی آنان نباش��د و فق��ط نمازی 
بخوانن��د و روزه ای بگیرند و در منزل بنش��یند و 
ذکری بگوین��د. اینان معتقدند نبای��د کاری کرد 
ک��ه در معرض خطری قرار گرف��ت؛2 لذا در برابر 
ظلم و بی عدالتی سکوت اختیار  کرده، به کناری 
می نش��ینند و وضعی��ت انس��ان ها را می نگرند. 
در مقابل، گفتمانی اس��ت که بر پایه »قیام لّل�ه« 
فصل بندی ش��ده است و ریشه در س��یره انبیا و 
اولی��ای الهی دارد. افرادی که تمام عمرش��ان را 
صرف کردند تا با ظلم ها و تاریکی ها و انحراف ها 
مب��ارزه کنند و هم��گان را به راه خیر و س��عادت 
دعوت کنند. قیام لّل�ه، جهاد در راه خدا و احکام 
الهی و س��عادت بشر محور اندیش��ه و رفتار آنان 

است.3
حض��رت ام��ام از ابت��دای حی��ات علم��ی و 
اجتماعی خود و نقطه  آغازین نهضت اسالمی، 
هم��واره بر مرکزی��ت »قیام لّل���ه« در برابر »قیام 
ب��رای نفس« تأکید کرده اند و هیچ گاه از آن غافل 
نشده اند. بر همین اس��اس می توان ادعا کرد که 
مفهوم محوری گفتمان امام خمینی به تأسی 
از انبی��ای الهی4 و ائمه اطهار قیام لّل�ه اس��ت 
و س��ایر اجزا و عناصر معرفتی دخیل در گفتمان 
ایشان معنای حقیقی خود را در نسبت با قیام لّل�ه 

به دست می آورند. 
امام در تاریخ 15 اردیبهش��ت 1323 شمسی 
آن��گاه ک��ه ب��ه تحلی��ل ش��رایط ای��ران معاصر 
می پ��ردازد، ابتدا با اس��تمداد از آیه ش��ریفه »قل 
انما اعظکم بواحده ان تقوموا لّل�ه مثنی و فرادا«5 
پایه تفکر خوی��ش را این گون��ه تبیین می کند و 

می نویسد:
»خدای تعالی در این کالم ش��ریف، از سر منزل 
تاریخ طبیعت تا منتهای س��یر انس��انیت را بیان 
کرده و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم 

ان
تم

گف
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از میان��ه تمام مواعظ انتخ��اب فرموده و این یك 
کلمه را پیش��نهاد بشر فرموده، این کلمه تنها راه 
اصالح دو جهان اس��ت. قیام برای خداس��ت که 
ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلت رسانده و 

از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده. 
خلیل آسا در علم الیقین زن

ندای ال احب االفلین زن 
قیام لّل�ه اس��ت که موس��ی کلیم را با یك عصا به 
فرعونی��ان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به 
باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به 
مقام صعق و صحر کشاند. قیام برای خداست که 
خاتم النبین را یك تنه بر تمام عادات و عقاید 
جاهلیت غلبه داد و بت ها را از خانه خدا بر انداخت 
و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات 

مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنی رساند«. 6
بنابرای��ن محوری��ت و مرکزی��ت اصلی نهضت 
انبی��ا قیام لّل�ه اس��ت و در مقاب��ل آن قیام برای 
نفس است که ریشه تمام بدبختی ها و مرکزیت 
هم��ه گفتمان ه��ای اس��تبدادی، اس��تعماری و 
عقب ماندگی های انس��ان است. از این رو، آنچه 
ملت اس��الم را ذلیل و خوار کرده است قیام برای 
خود و ترک قیام برای خداس��ت. امام در این 

باره می نویسد:
»خود خواهی و ترك قی��ام برای خدا ما را به این 
روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره 
کرده و کش��ور های اس��المی را زیر نفوذ دیگران 
در آورده. قی��ام برای منافع ش��خصی اس��ت که 
روح وح��دت و برادری را در ملت اس��المی خفه 
کرده. قیام برای نفس است که بیش از ده میلیون 
جمعیت ش��یعه را به ط��وری از هم متفرق و جدا 
کرده که طعمه مش��تی شهوت پرست پشت میز 
نشین ش��دند. قیام برای ش��خص است که یك 
نفر بی سواد7 را بر یك گروه چندین میلیونی چیره 
می کند که نس��ل آنها را دستخوش شهوات خود 
کند. قیام برای نفع ش��خصی است که االن هم 
چند نفر کودك خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال 
و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام 
برای نفس اماره اس��ت که مدارس علم و دانش 
را تس��لیم مشتی کودك س��اده کرده و مراکز علم 
قرآن را مرکز فحش��ا کرده. قیام برای خود است 
که موقوفات مدارس و محافل دین را به رایگان 
تسلیم مش��تی هرزه گرد بی ش��رف کرده و نفس 
از هی��چ کس در نمی آید. قیام برای نفس اس��ت 

که چادر عفت را از س��ر زن های عفیف مسلمان 
برداش��ت و االن هم این امر خالف دین و قانون 
در مملکت جاری است و کسی علیه آن سخنی 
نمی گوید. قیام برای نفع های شخصی است که 
روزنامه ها که کاالی پخش فس��اد اخالق است، 
ام��روز ه��م همان نقش��ه ها را که از مغز خش��ك 
رضاخان بی ش��رف تراوش کرده تعقیب می کنند 
و در میان ت��وده پخش می کنند. قیام برای خود 
اس��ت که مجال بر بعض��ی از این وکالی قاچاق 
داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هر چه 

می خواهد بگوید و کسی نفس نکشد«. 8
در گفتمان امام، قیام و جهاد معنایی وس��یع و 
همه گیر دارد و محدود به تالش و کوشش نظامی 
 در برابر دشمنان بیگانه و یا تالش انقالبی صرف 
در برابر نظام اس��تبدادی نیست؛ اگر چه در زمان 
خ��ود باید به قیام نظامی یا انقالبی برخواس��ت. 
قیام لّل�ه همه ش��ئون فردی و اجتماعی انس��ان 
را در بر می گی��رد. در واقع قیام لّل�ه جهت گیری 
کلی زندگی انسان است که باید تمام اندیشه ها، 
گرایش ه��ا و رفتاره��ای انس��ان در عرصه های 
مختلف اخالقی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ی بر آن مبن��ا و مالک تنظیم 
ش��ود و ش��کل پذیرد. غنای مفهومی و گستره 
محتوای��ی قی��ام لّل���ه می توان��د تمام��ی زوایا و 
زمینه های زندگی آدمی را در بر گیرد و س��ایه ای 
توحیدی و الهی بر زندگی انس��ان بگستراند. به 
عب��ارت دیگر اق��دام و حرکت هدفمند که مبتنی 
بر اقامه توحید و کلمه الّل�ه باشد، محور گفتمان 

»اسالم ناب« امام خمینی است. 
در این گفتم��ان، همه ابعاد زندگی و عرصه های 
مختل��ف فردی و اجتماعی انس��ان بای��د بر پایه 
قیام لّل�ه تنظیم ش��ود؛ از ای��ن رو، جمهوریت و 
مش��ارکت، قدرت و سیاست، حکومت و دولت، 
اقتصاد و پیشرفت باید در نسبت با مفهوم مرکزی 
قیام لّل�ه معنا شوند. به همین جهت این مفاهیم 
در گفتم��ان امام معنایی مس��تقل و متمایز از 
معنای آنها در س��ایر گفتمان ه��ای معرفتی دارد 
که بر پایه قیام برای نفس و راحت طلبی ش��کل 

گرفته اند. 
در گفتم��ان امام تنها و تنها از طریق قیام لّل�ه 
است که می توان عزت دنیایی و سعادت ابدی را 
به دس��ت آورد. امام در وصیت نهایی خود به 

ملت مجاهد و مقاوم ایران می فرماید:

»وصی��ت من به همه آن اس��ت که ب��ا یاد خدای 
متع��ال ب��ه س��وی خودشناس��ی و خودکفایی و 
اس��تقالل، با هم��ه ابع��ادش به پی��ش روید، و 
بی تردید دس��ت خدا با ش��ما اس��ت، اگر شما در 

خدمت او باشید«. 9
ایش��ان همچنی��ن معتقدند ت��ا زمانی ک��ه ملل 
مس��لمان بر این اصل اساسی استقامت نورزند، 
روی خ��وش نخواهند دید و نخواهند توانس��ت 
دس��ت های ناپاک عمال ابرقدرت ها و خارجی ها 
و افراد فاسد داخلی را کوتاه کنند و به خود کفایی، 
اس��تقالل و آزادی و عزت و س��عادت برسند.10 
ام��ام در پایان وصی��ت نامه خ��ود خطاب به 

مسلمانان جهان می نویسد:
»وصیت من به همه مس��لمانان و مس��تضعفان 
جهان این اس��ت ک��ه ش��ماها نباید بنش��ینید و 
منتظر آن باش��ید که حکام و دس��ت ان��درکاران 
کشورتان یا قدرت های خارجی بیایند و برای شما 
اس��تقالل و آزادی را تحفه بیاورند. ... شما ای 
مس��تضعفان جهان و ای کش��ورهای اسالمی و 
مس��لمانان جهان، بپاخیزی��د و حق را با چنگ و 
دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت ها 
و عّمال سرسپرده آنان نترسید، و حکام جنایتکار 
که دس��ترنج ش��ما را به دش��منان ش��ما و اسالم 
عزی��ز تس��لیم می کنند از کش��ور خ��ود برانید، و 
خ��ود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به 
دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسالم 
مجتمع، و با دشمنان اسالم و محرومان جهان 

 11.»به دفاع برخیزید

پی نوشت:
1. سبأ: 46. 

2. صحیفه امام؛ ج14، ص519�520. 
 3. همان، ص521. 

4. برای اطالع بیش��تر بنگرید به: موسوی، سید مهدی؛ 
»رفتارسیاس��ی حضرت ابراهیم الگوی امام خمینی در 
انقالب اس��المی«؛ فصلنامه مطالعات انقالب اس��المی؛ 

شماره11؛ زمستان 1386؛ ص11� 39. 
5. سباء: 46.

6. صحیفه امام؛ ج1، ص23-21. 
7. منظور رضا شاه پهلوی است. 

8. صحیفه امام؛ ج1، ص23-21. 
9. همان؛ ص450. 

10. صحیفه امام؛ ج21، ص399. 
11. همان؛ ج21، ص447 � 448. 

قیام لّل�ه همه ش�ئون فردی و اجتماعی انسان 
را در ب�ر می گیرد. در واقع قیام لّل�ه جهت گیری 
کلی زندگی انسان است که باید تمام اندیشه ها، 
گرایش ه�ا و رفتاره�ای انس�ان در عرصه های 
مختلف اخالق�ی، فرهنگی، علم�ی، اقتصادی، 
اجتماع�ی و سیاس�ی بر آن مبن�ا و مالک تنظیم 

شود و شکل پذیرد. 
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با گسترش رس��انه ها و ابزار های ارتباطی و از میان 
برداشته شدن فاصله های زمانی و مکانی)دهکده 
جهان��ی( بخ��ش خاص��ی از فرهن��گ بش��ری در 
حال ش��کل گیری اس��ت که امروزه تح��ت عنوان 
جهانی ش��دن از آن یاد می شود. با اینکه استفاده از 
واژه جهانی ش��دن میان اندیشمندان و علما بسیار 
متداول ش��ده، همچنان بر س��ر تعریف ای��ن واژه 
اختالفات زیادی میان صاحب نظران وجود دارد که 
ش��اید دلیل آن گستردگی این مفهوم باشد. مطلب 
حاضر تالشی هر چند کوچک برای آشنایی بیشتر 

مخاطب با این واژه و مفهوم آن است. 
منتقدان به درستی معتقدند که واژه "جهانی شدن" 
غالبًا به ش��کلی مبهم و متناقض به کار گرفته شده 
است. دست کم پنج کاربرد از واژه جهانی شدن قابل 
تش��خیص اس��ت. اغلب از واژه جهانی شدن برای 
ایفای معنای بین المللی ش��دن استفاده می شود؛در 
حال��ی که ای��ن کلمه به معنای گس��ترش تعامالت 

فرامرزی و وابستگی متقابل کشورها است. 
در کاربرد دوم، از جهانی ش��دن به معنی آزادسازی 
رف��ع  معن��ی  ب��ه  واژه  ای��ن  می ش��ود.  اس��تفاده 
محدودیت های دولتی از نقل وانتقال بین کشورها 
است تا بتوان اقتصاد جهانی را "آزاد" و "یکپارچه" 
ک��رد. در کارب��رد س��وم منظ��ور از جهانی ش��دن، 
جهانی س��ازی اس��ت؛ ب��ه معن��ی القای اه��داف و 
برنامه ه��ای خ��اص به مردم سراس��ر جه��ان. در 
کاربرد چهارم، بسیاری از مردم )و به ویژه منتقدان 
امپریالیسم فرهنگی( جهانی ش��دن را غربی کردن 
معنی کرده اند. از دیدگاه برخی دیگر، جهانی شدن 
به معنای قلمرو زدایی اس��ت؛ بر اساس آن مناطق 

جهانی شدن یک رویای جهانی
کاوه خدیوی

جغرافیایی، فواصل و مرزهای جغرافیایی بخشی از 
اهمیت پیشین خود را از دست می دهند. این مفاهیم 
پنج گانه در برخی موارد با یکدیگر هم پوشانی دارند؛ 

اما نقاط مورد تأکید هر یک متفاوت است. 
تقریب��ًا از دهه 1960 تغییر مهم��ی  در جهان روی 
دادکه واژه جهانی ش��دن خصوصی��ات این تغییر را 
به خوب��ی بیان می کند. واژه جهانی ش��دن در اینجا 
به فرآیند هایی اشاره دارد که در آنها روابط اجتماعی 
از قلم��رو جغرافیایی جدا می ش��وند، به گونه ای که 
انس��ان ها گویی به ص��ورت فزاین��ده ای در جهان 
به عنوان یک مکان واح��د زندگی می کنند. در این 
ص��ورت روابط اجتماع��ی � به معن��ای روش های 
بی شمار و پیچیده تعامل و تأثیرگذاری انسان ها بر 
یکدیگر� هر روز بی��ش از پیش، بر مبنای وحدتی 
جهان شمول، هدایت و س��ازماندهی می شود. در 
این معنا، موقعیت کشورها، به ویژه مرز بین کشورها 
از بعضی جهات نقش کمتری در زندگی ایفا می کند؛ 
بنابراین جهانی ش��دن فرآیند مس��تمری است که 
به موجب آن، جه��ان از جوانب گوناگون با روندی 
فزاینده،به سپهر اجتماعی تقریبًا بدون مرز تبدیل 
می شود؛ البته تقس��یم بندی های جغرافیایی باقی 
خواهد ماند؛ ولی جغرافیای سیاس��ت جهانی دیگر 

محدود به قلمرو جغرافیایی کشورها نمی شود. 
در پایان، نظر خواننده به تعریف های جهانی شدن از 

دید صاحب نظران جلب می شود:
1. جهانی شدن به معنی فرآیندهایی است که مردم 
جه��ان از طری��ق آن در جامعه واح��د جهانی قرار 

می گیرند)مارتین آلبرو(. 
2. جهانی ش��دن را می ت��وان ب��ه مثاب��ه افزایش و 

تقویت رواب��ط اجتماعی در گس��تره جهان تعریف 
ک��رد که مناطق جغرافیای��ی دور از هم را به گونه ای 
به یکدیگر ارتباط می دهد که رویداد های واقع شده 
در ی��ک نقطه بر اتفاقات منطقه دیگر که در فاصله 
بسیار دور واقع شده اثر می گذارد و بالعکس )آنتونی 

گیدنز(. 
3. جهانی شدن به معنی شبکه سازی جهانی است 
که جوامع س��ابقًا پراکنده و منزوی این س��یاره را به 
یکدیگر ارتب��اط داده، وابس��تگی متقابل بین آنها 
ایجاد کرده اس��ت و می توان گف��ت "جهانی واحد" 

شکل گرفته است)امانویل ریشتر(. 
4. ویژگی های روند جهانی شدن شامل بین المللی 
بین الملل��ی جدی��د،  کار  تقس��یم  تولی��د،  ش��دن 
مهاجرت های جدید از جنوب به شمال، پدید آمدن 
محی��ط رقابتی جدید ک��ه این فرآیند ها را تس��ریع 
می کن��د، و بین المللی ش��دن کشورهاس��ت. بدین 
ترتیب کش��ورها را به نهادهایی که متعلق به دنیای 
در حال جهانی شدن هستند، تبدیل می کند)رابرت 

کاکس(. 
5. جهان در حال تبدیل شدن به یک بازارچه است 
ک��ه در آن ایده ها و محص��والت در آِن واحد در هر 

نقطه در دسترس هستند)رزابث موس کانتر(.
6. جهانی ش��دن هم��ان چی��زی اس��ت ک��ه ما در 
جهان س��وم برای ق��رون متمادی به آن اس��تعمار 

می گفتیم)مارتین کور(. 
7. می توان گفت جهانی شدن فرآیندی یا مجموعه 
فرآیندی است که در آن سازمان روابط اجتماعی و 
 .)تعامالت تغییر و تحول پیدا می کند)دیوید هلد
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چسِب زندگی
علی صادقی سرشت 
کارشناس ارشد روانشناسی و طلبه سطح عالی حوزه

»... هم خودش��ان و هم کس��انی از پدران]و مادران[ و همسران 
و فرزندان شان که نیکوکارند، وارد بهشت های جاودان می گردند 
و فرش��تگان از هر دری]با س��الم و خوش آمد گویی[ بر آنان وارد 
می ش��وند]و می گویند:[ س��الم بر ش��ما ب��ه دلیل صب��رورزی و 

بردباری تان! پس]این فرجام[ چه نیك فرجامی است«. 1
سالم بر آنان  که بهشتی تشکیل خانواده می دهند، بهشتی زندگی  
می کنند، بهش��تی فرزندپ��روری می کنند و س��رانجام نیز با پیام 

خوشامد فرشتگان وارد بهشت می شوند. 

خانواده های بهشتی، صمیمانه زندگی می کنند. آنان راهکارهای 
افزای�ش صمیمت در زندگ�ی را خوب بلدند و خ�وب بدان عمل 
می کنند. اثر حاضر اش�اره ای اس�ت به اصول افزایش صمیمیت 

در زندگی. 

 اصل اول: توجه
ازدواج، قرارداد توجه است؛ توجه به نیازهای همدیگر. توجه اگر 
بر اساس اولویت بندی نیازهای طرف مقابل باشد، صمیمیت را 
ب��ه دنبال می آورد. نیازها در معمول م��ردان به ترتیب عبارت اند 
از: ارضای جنس��ی، همراهی در تفریحات، جذابیت جسمانی، 
حمایت از نقش ش��وهری و پدری، و مورد تحسین واقع شدن. 
نیازهای زنان معموالً  به ترتیب عبارت اند از: محبت، گفت وگو، 
صداق��ت، حمایت مالی و تعهد خانوادگ��ی. برخی مردان و زنان 
تالش می کنند تا بر اس��اس اولویت بندی نیازهای خودشان، به 
طرف مقابل توجه کنند،؛ از همین رو معمواًل تالش شان در جلب 

رضایت شریك زندگی شان بی نتیجه می ماند و یا کم  اثر است. 

 اصل دوم: مهار خشم
خراب کردن هنر نمی خواهد؛ این ساختن است که 
هنر می خواهد. خشم نابجا، خانه صمیمیت را فرو 
می ریزد. فوران خش��م، قضاوت ه��ا را ناعادالنه، 
رفتاره��ا را آزاردهنده و خواس��ته ها را خودخواهانه 
می کند. عمل کردن بر اس��اس خش��م هرچند دل  

را خنك می کند و معمواًل احس��اس خوبی برای چند 
لحظه ب��ه فرد  می دهد، ام��ا بهای آن را همس��ر باید 

بپردازد. خش��م مهمان چند لحظه اس��ت و همسر همراه 
ی��ك عمر؛ نباید مهمان چند لحظ��ه را بر همراه یك عمر برتری 
داد. پیامبر خدا می فرمایند: »آیا شما را از زورمندترین فردتان 

خبر ندهم؟ کسی که در هنگام خشم، خویشتندار است«.2

 اصل سوم: خاطره سازی
دفت��ری تهیه کنید و در آن از ش��یرین ترین خاطرات مرب��وط به اوایل 
نامزدی، عقد، عروس��ی، تولد فرزندان،  مسافرت ها، زیارت ها و... را 
ثبت کنید. می توانید این خاطرات را با اضافه کردن عکس های مربوط 
ب��ه آن رویداده��ا، جذاب تر کنید؛ هر چند وقت یك ب��ار برای گرد گیری 
از صمیم��ت زندگ��ی، این دفت��ر را بردارید و به اتفاق ه��م و یا تنهایی 
ورق بزنید. تکرار خاطره های ش��یرین، محبت ها را یادآوری می کند و 
عالقه ها را تازه. پیامبر خدا می فرمایند: »دل ها بر محبت کسی که 
به آنها خوبی کند، سرش��ته شده اس��ت«.3 این نکته را نیز به یاد داشته 
باش��ید که هدف ورق زدن خاطرات شیرین گذشته یادآوری نیکی های 
خود به همس��ر نیست؛  بلکه یادآوری نیکی های همسر به خود است. 
امام علی می فرمایند: »هر گاه به تو خوبی کردند، آن را یادآوری کن 

و هرگاه تو خوبی کردی،  آن را از یاد ببر«.4

اصل چهارم: احترام
پیامبر اکرم می فرمایند:  »کس��ی که همس��ر اختیار می کند باید به او 
احترام بگذارد«.5 امام صادق نیز می فرمایند: »زنی سعادتمند است 
که شوهر خود را اکرام و احترام کند«.6 »احترام« این است که با زیباترین 
و بهترین عبارت ها همسر خود را مخاطب قرار دهیم و در خانه و بین 
دیگران، حرمتش را حفظ کنیم؛ این کار روح او را از ش��ادمانی لبریز 
می کند. متأسفانه برخی عادت دارند به هر کس نزدیك تر می شوند، 
بیش��تر حرمتش را می شکنند. به آنها باید گفت بیایید با همسرتان با 
همان احترامی گفت وگو کنید که با فردی بیگانه سخن می گویید. این 

نکته را هیچگاه فراموش نکنید: احترام، احترام می آورد! 
یکی از مصادیق احترام، همدلی کردن با همس��ر اس��ت. برای 
»همدل��ی« در ق��دم اول باید خ��ود را به جای همس��رتان 
بگذارید تا احساسات، نیازها، مشکالت، و دغدغه ها را 
از زاویه دید او بنگرید. در قدم بعدی انجام رفتاری را 
با همسرتان انتخاب کنید که دوست داشتید اگر جای 

او بودید با شما انجام می داد. 

 اصل پنجم: مشورت
مش��ورت ک��ردن زوجین ب��ا یکدیگ��ر در مس��ائلی که 
قابل مش��ورت گرفتن اس��ت، س��ه فایدة مه��م دارد؛ اول 
آنکه زوجین را از تصمیم  های اش��تباه احتمالی ب��ه دور می دارد 
و راه ص��واب را نش��ان می دهد؛ دوم آنکه فرد مش��اوره کننده، به طور 
غیرمستقیم شخصیت فرد مشورت دهنده را به رسمیت می شناسد و به 
او نشان می دهد که شخصیت او مورد تأیید، عالقه و اعتمادش است؛ 
س��وم آنکه به افزایش روحیه شراکت در زندگی کمك می کند. همه این 
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موارد در نهایت صمیمیت را افزایش می دهند. 

 اصل ششم: مقدم داشتن دیگری
از نشانه ها و عوامل افزایش صمیمیت آن است 
که هر ی��ك از زوجین تالش کنند ت��ا حد امکان 
خواسته و میل همسر خود را در مسائل شخصی 
بر خواس��ته و میل خود مقدم دارند؛ برای مثال 
اگر مرد دوس��ت دارد برای تفریح به پارك رود و 
همسرش دوس��ت دارد به خانه مادرشان برود؛ 
مرد از خواسته خود برای همسرش گذشت کند؛ 
ی��ا اگر زن به غذایی میل دارد و مرد او به غذایی 
دیگر، همسر خواست شوهر خود را مقدم دارد. 
پیامبر اکرم می فرمایند: »مؤمن کسی است 
که ب��ر وفق خواس��ته و تمایل خان��واده اش غذا 
می خورد و منافق کس��ی است که خانواده اش بر 

وفق تمایل و خواسته او غذا می خورند!«.7

 اصل هفتم:  احترام به بستگان
بیشتر افراد به بستگان شان، به ویژه والدین شان 
عالقه دارند و صیمیمانه  آنها را دوس��ت  دارند و 
نسبت به هر کسی که احترام آنان را بشکند و یا 
آنان را نادیده بگیرد،  احساس بدی پیدا می کنند. 
اگر می خواهید صمیمت بین ش��ما و همسرتان 
افزایش یابد، سعی کنید همیشه احترام والدین 
و بستگان همسرتان را حفظ کنید و با آنان روابط 
محبت آمیز داش��ته باشید. این کار نه تنها باعث 
می شود همسرتان نسبت به شما احساس خوبی 
پیدا کند،  بلکه س��بب می شود بستگان او هم با 
ش��ما رابطه خوب��ی برقرار کنند و فض��ای روانی 

مثبتی را به نفع ش��ما در خانواده خود ایجاد کنند 
که این امر موجب مثبت تر شدن نظر همسرتان 

در مورد شما می شود. 
به سلیقة خود راهکارهای مختلفی را برای احترام 
به بستگان همسر می توانید انتخاب کنید. برای 
مثال اگر ممکن بود از این تکنیك ساده استفاده 
کنید؛ قاب عکسی از والدین همسر خود را تهیه 
کنید و آن را در اتاق خود نصب کنید. اگر کس��ی 
پرسید چرا؟ بگویید چون دوستشان دارم؛ چون 
پدر و مادر کسی هستند که من او را دوست دارم. 

 اصل هشتم: جادو
از ج��ادوی واژه ها حتمًا ش��نیده اید؛ واژه ها گرما 
می آفرینند و سرما تولید می کنند. جمله هایی به 
ظاهر ساده اما صمیمت ساز یا صمیمیت برانداز.  
به کارگیری درست، صادقانه و متنوع جمله های 
زیب��ا و محبت آمی��ز از صمیمیت ش��ما حفاظت 
می کند. »دوستت دارم«، »دلم برایت تنگ شده 
ب��ود«، »از کنار تو بودن احس��اس لذت و آرامش 

می کنم« و ... . 
برخ��ی زوجین از جمله ها، بیش��تر ب��رای انتقاد 
کردن، گله گذاری، غرزدن، نیش و کنایه زدن و 
اعتراض اس��تفاده می کنند و آن قدر به این گونه 
جمله بندی ه��ا ع��ادت کرده اند ک��ه گویی دیگر 
نمی توانند یك جمله عاشقانه بسازند. نقاط مثبت 
همس��رتان را به ی��اد بیاورید و همس��رتان را به 
دلیل داشتن آن ویژگی ها با جمالتی محترمانه 
و عاشقانه توصیف کنید. روشن است که استفاده 
از این واژه های صمیمت آفرین یکی از مصادیق 

نرم خویی اس��ت. پیامبر اک��رم می فرمایند: 
»هی��چ دو نفری با هم رفاق��ت نکنند جز اینکه 
کسی اجرش بیشتر و نزد خداوند محبوب تر است 

که با رفیقش نرم خوتر باشد«.8
زوج های��ی که صمیمت در بین آن��ان حرف اول 
را می زن��د فق��ط ب��ه رفتارهای کالمی بس��نده 
نمی کنند؛ آنان از رفتارهای گوناگون غیرکالمی 
نیز ب��رای نش��ان دادن مه��ر و محبت خ��ود به 
همسرش��ان اس��تفاده می کنن��د. برخ��ی از این 

رفتارها عبارت اند از:
گذاش��تن یادداش��تی جالب و محبت برانگیز در 

محل دید همسر؛
لبخند زدن به همس��ر در طول روز بدون این که 
کالم��ی به او بگوید؛ اگر پرس��ید چرا؟ می گوید: 

چون تو را واقعًا دوست دارم؛ 
تم��اس تلفن��ی در ط��ول روز و احوال پرس��ی از 

همسر.
 .إن شاء الّل�ه ادامه مطلب در شماره بعدی

پی نوشت:
1. رعد: 23�24. 

2. نثر الدرر؛ ج 1، ص 183. 
3. تحف العقول؛ ص37. 

4. مستدرك الوسائل؛  ج 12، ص 361. 
5. همان؛ ج 14، ص 250. 

6. عالمه مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج 100، ص 253. 
7. اصول کافی؛ ج 4،  ص 12. 

8. همان؛ ص120. 

زوج هایی که صمیمت در بین آنان حرف 
اول را می زند فقط به رفتارهای کالمی 
بسنده نمی کنند؛ آنان از رفتارهای 
گوناگون غیرکالمی نیز برای نشان دادن 
مهر و محبت خود به همسرشان استفاده 
می کنند. 
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فرهنگ کار در جامعه ایرانی
مازیار خدیوی

به گفته مرکز پژوهش های مجلس س��اعات کار 
مفید در ایران روزانه حداکثر دو س��اعت است که 
در هفته به بیشتر از یازده ساعت نمی رسد. این 
درحالی است که این آمار در ژاپن چهل تا شصت 
ساعت و در کره جنوبی 54 تا 72 ساعت در هفته 

برآورد شده است. 
براس��اس آمار مرکز آمار کش��ور، بی��ش از چهل 
درصد از شاغالن در هفته 49 ساعت و بیشتر کار 
می کنند و حدود شصت درصد نیز هفته ای یك تا 
48 ساعت کار می کنند. در نهایت می توان گفت 
سرانه کار مفید در ایران ساالنه هشتصد ساعت 
اس��ت در حالی که ای��ن میزان س��رانه کار در کره 
جنوبی 2400 و در ژاپن 1900س��اعت است. در 
بین تمام کش��ورهای دنیا کشورهای عربی نظیر 
کویت و عربستان به ترتیب با 650 و 700 ساعت 
کار در سال کمترین س��اعات کاری سرانه دنیا را 
دارند )کش��ور ما بعد از این دو کشور در مقام سوم 
قراردارد( که تفاوت فاحشی با این میزان در کشور 
امری��کا دارند که حدود 2800 س��اعت در س��ال 

است. 
در ای��ران س��هم کاره��ای متفرق��ه نظی��ر چای 
خوردن، صبحانه خوردن، صحبت با تلفن، رفتن 
به مرخصی س��اعتی در روز، از کار مفید بیش��تر 
اس��ت. این موارد در کنار تعطیالت رسمی ایران 
که در مقایسه با س��ایر کشورها چشمگیر است، 

جلوه ای از وخامت اوضاع از دیدگاه کار است. 
نارضایتی اکثر مردم از کم کاری های افراد ذی ربط 
در حوزة فعالیت های خود، نش��ان از این امر دارد 
که نوعی آشفتگی در نظام کاری کشور به چشم 
می خورد که مس��تلزم توجه و رس��یدگی بیش��تر 
مسئوالن است که باید عالوه بر رفع مشکالت 
و موانع بیکاری، در ایجاد فرهنگ کار و افزایش 
راندم��ان کاری تمهیداتی را بیندیش��ند تا در کنار 
ایج��اد اش��تغال، س��رانه کار مفید نیز در کش��ور 

افزایش یابد. 

 کار در اسالم
در دین اسالم توجه ویژه ای به کار و کسب روزی 
حالل شده است . خداوند بعد از عبادت معنوی ، 

انس��ان ها را به عب��ادت م��ادی و کار و تالش در 
جهت کسب روزی حالل دعوت می کند و جامعه 
را از پرداخت��ن ب��ه امور بیه��وده و غیرضروری و 

رخوت و سستی برحذر می دارد.1
کار مقدمه اصلی در طلب روزی اس��ت. در آیات 
از کار ب��ه عن��وان عمل صال��ح یاد ش��ده و مقام 
کارگر م��ورد تجلیل قرار گرفته اس��ت و کارگران 
 را به بهش��ت جاوید بش��ارت داده اند.2 پیامبر
اف��راد تن پرور و بی��کار که تن ب��ه کار نمی دهند 
و از دس��ت رنج دیگران اس��تفاده می کنند. مورد 
نکوهش قرار می ده��د و می فرماید: »از رحمت 
خدا به دور اس��ت کس��ی که بار زندگی خود را به 
گ��ردن دیگری بیاندازد. ملعون اس��ت، ملعون، 
کسی که اعضای خانواده اش را در اثر ندادن نفقه 

تباه کند«.3
یکی از مس��ائلی ک��ه انگیزه کارکردن در انس��ان 
را تقوی��ت می کن��د و مرتبه معن��وی و اجتماعی 
وی را ب��اال می برد نگاه قدس��ی و عبادی به کار 
اس��ت. اس��الم دیدگاهی تکلیفی ب��ه کار دارد و 
با جه��اد خوان��دن آن، انگی��زه کار در مؤمنان را 
افزای��ش می دهد و از طری��ق مبارزه با بیکاری و 
تنبلی به احیای فرهنگ کار می پردازد. بر اساس 
آموزه های دینی بیکاری و تنبلی یکی از عوامل 
انح��راف و ناهنج��اری در جامع��ه اس��ت. فقر و 
نداری ناشی از تن آسایی و مصرف گرایی است. 

گذران��ی  وق��ت  نکوه��ش  در   عل��ی ام��ام 
می فرماید: »بیکاری دائمی فسادآور است« و به 
گفته امام صادق یکی از اسباب سعادت انسان 

این است که انسان برای بهبود زندگی و کسب و 
معیش��ت خود، صبحگاهان از خانه بیرون رود و 

شبانگاهان برگردد.4

 رفع معضل بیکاری و افزایش راندمان کاری
اولین گام برای رفع معضل بیکاری شناخت انسان 
است. اگر معیشت انسان مورد غفلت قرار بگیرد 
و افراد جامعه از نظر زندگی مادی در مضیقه قرار 
بگیرند، منزلت انسانی آنان مورد خدشه و آسیب 
قرار خواهد گرفت. در این حالت رش��د معنوی و 
روحانی افراد نیز به سکون می گراید و در نهایت 
نه تنها ش��اهد هیچ گونه رشد معنوی و مادی در 
جامعه نخواهیم بود، بلکه جامعه دچار پسگرایی 

خواهد شد. 
ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری تنها مربوط 
به افراد جامعه نیست؛ بلکه این موضوع به همه 
بخش ها و نهادها و زوایای گوناگون جامعه مربوط 
اس��ت. در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های 
صنعتی و توسعه تکنولوژی و زندگی مادی بشر، 
یافتن و داش��تن یک شغل ش��رافتمندانه جهت 
ام��رار معاش از توان و قدرت ف��ردی افراد خارج 
ش��ده است؛ لذا همه بخش های مختلف جامعه 
در عزت بخش��ی و منزلت دادن به تک تک افراد 
جامعه نقش بس��زایی دارند. اگر جامعه ای از نظر 
ایجاد اش��تغال برای افراد جامع��ه به ویژه جوانان 
دچار مشکل ش��ود، یکی از عوارض و آثار شوم 
آن فق��ر و نداری مردم خواهد بود که این روند در 
نهایت به رواج فساد و بی بندوباری خواهد رسید. 
بنابراین کلیه مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران باید 
به این نکته توجه کنند ک��ه اگر خواهان پایداری 
و اس��تقامت فرهنگ دینی در جامعه هس��تند و 
معتقدند که انسان باید با ارزش های الهی قرابت 
داشته باشد تا توس��عه مادی و معنوی پیدا کند، 
باید در جهت ش��ناخت معضالت بیکاری و رفع 
موانع موجود در ایجاد اش��تغال تالش کنند؛ زیرا 
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اگ��ر زندگی مادی فرد تأمین نش��ود و او نتواند به 
امور مادی خود مسلط ش��ود، دنبال معاد و دین 
هم نخواهد رفت. بر این اساس در جامعه ما که 
یک جامعه دینی اس��ت و اس��اس و پایه زندگی 
مردم بر اس��اس اعتق��ادات و باورهای مذهبی و 
دینی شکل گرفته و دارای فرهنگی پایدار و ثابت 
است، مهندسان و برنامه ریزان اجتماعی باید به 
امر مهم اشتغال و رفع معضل بیکاری توجه ویژه 
داش��ته باشند و با استفاده از تجربیات کشورهای 
پیشرفته و رعایت اصول فرهنگ عمومی جامعه 

در جهت رفع این مشکل بزرگ تالش کنند. 
مس��ئله دیگ��ری ک��ه در جامعه ما مطرح اس��ت 

پایین بودن راندمان و ساعات مفید کاری است. 
دالیل متعددی در بروز این معضل دخیل است 

که برخی از آنها عبارت اند از:
1. ازدیاد کارمندان نسبت به کار؛ یعنی بدنه دولت 

فربه است نه چابک. 
2. عدم وجود نظام نامه کاری مدون در کش��ور؛ 
این امر باعث می ش��ود بس��یاری از کارها در دور 

باطلی از بروکراسی بچرخد. 
3. عدم رضایت شغلی در بین کارمندان؛ به این 
دلیل که خود را باالتر از شغلی که دارند می بینند، 

یا از حقوقی که دریافت می کنند رضایت ندارند. 
از آنج��ا که جامع��ه ما یک جامعه دین��ی و الهی 

اس��ت و افراد جامعه توجه ویژه ای به دس��تورات 
و روایات دین��ی دارند، نقش روحانیت و علمای 
دین در برطرف کردن مشکل بیکاری و باال بردن 

فرهنگ کار در جامعه بسیار چشمگیر است. 
جامعه روحانیت که از طریق مساجد و حسینیه ها 
در تماس مس��تقیم با مردم و مسئوالن هستند، 
می توانن��د ب��ا مطرح ک��ردن مس��ائلی در زمین��ه 
اهمیت کار در اس��الم و تأکید بر اشتغال و کسب 
درآمد حالل، ارتباط مس��تقیم بیکاری با فحشا 
در جامع��ه، رابطه کار با س��المت روحی و روانی 
افراد و مس��ائلی از این قبی��ل، توجه افراد جامعه 
و متصدی��ان ام��ور را به این مه��م بیش از پیش 
جلب کنن��د، آنان را به بهبود مس��ائل مربوط به 
کار و اشتغال ترغیب نمایند تا با همکاری مردم، 
مسئوالن و نهادها روز به روز شاهد بهبود اوضاع 

 .کاری در جامعه باشیم
پی نوشت:

1. وسایل الشیعه؛ ج 12، ص 13.
2. اسدالغابه؛ ج2، ص72. 
3. تحف العقول؛ ص37. 

4. عالمه مجلسی؛بحار االنوار؛ ج 75، ص 109. 

ای�ران س�هم کاره�ای متفرق�ه نظی�ر  در 
چای خ�وردن، صبحانه خ�وردن، صحبت با 
تلف�ن، رفتن ب�ه مرخصی س�اعتی در روز، 
از کار مفید بیشتر اس�ت. این موارد در کنار 
تعطیالت رس�می ای�ران که در مقایس�ه با 
سایر کشورها چشمگیر اس�ت، جلوه ای از 

وخامت اوضاع از دیدگاه کار است. 

می��رزا محمدتقی حجت االس��الم، مع��روف به 
نیرتبریزی از ش��عرا و علمای برجسته آذربایجان 
به ش��مار می آی��د. وی در دوازدهم جمادی االول 
س��ال 1248 هجری قمری در ش��هر تبریز دیده 
به جه��ان گش��ود. او دومین فرزند پس��ر مرحوم 
مالمحمد ممقانی از علمای بزرگ زمان خود بود. 
محمدتقی تحصی��الت مقدماتی خود را در فقه و 
حکمت نزد پدر آموخت و پس از پنج سال و رحلت 
پدر، در 22 سالگی به نجف عزیمت کرد. در آنجا 
و در محضر علمای گرانقدر نجف سطوح عالیه را 
گذراند و به درجه اجتهاد رسید. او نه تنها در فقه، 
اص��ول و حدیث، بلکه در حکمت و نجوم و حتی 
خوشنویسی نیز مهارت خاصی داشت. در شعر و 
ادب استاد بود و به فارسی و ترکی شعر می سرود. 
به عالوه از او قصائدی بسیار فصیح و بلیغ به زبان 
عربی در منقبت اهل بیت به یادگار مانده است. 
از آثار او می توان به آتشکده � شامل ابیات مراثی 

زندگـی  بـه  کوتـاه  نگاهـی 
حجت االسالم نیر تبریزی

روحانی ادیب
یاسین شیخ زاده

� منظومه الفیه به زبان عربی و منظومه صحیفه 
االبرارکه مشتمل بر هشتاد هزار بیت است، اشاره 
نمود. مثنوی آتش��کده او که زبانزد اشعار اوست، 

شعری بلند در شرح وقایع عاشوراست. 
در غزل به سبک هندی گرایش داشت؛ اما با این 
حال از ظرایف سبک عراقی نیز بهره ها برده است 
و گاه رندی های ش��عر حافظ و س��ادگی های شعر 
سعدی در اشعار نیر تبریزی هویدا می شود. بیان 
مضامین تازه در شعر نکته ای است که مخاطب را 
به سمت او می کش��د و محتوای عمیق آن باعث 
می شود شعرش برجان هر ش��نونده ای بنشیند. 
روانِی طبع��ش را نیز می ت��وان از البه الی فرم و 

قافیه های دلنشین آن احساس کرد. 
ایشان با شعرای زمان خود از جمله ادیب الممالك 
فراهانی، حاج فضلعلی مولوی متخلص به صفا، 
میرزا محمد مالباشی طسوجی، حاج میرزا کاظم 
طباطبای��ی مع��روف به ح��اج وکیل، می��رزا علی 

منجم باشی و شریف العلمای اصفهانی مصاحبت 
داشت. 

ایش��ان نه تنها فقیهی دانش��مند و ش��اعری توانا 
بوده، بلکه در جایگاه یک روحانی آگاه، در عرصه 
سیاس��ت حضور داشت و در زمان حکومت قاجار 
جزو مجاهدانی بود که برای آزادی و رفع استبداد با 
تیغ قلم در خط مقدم مبارزه قرار داشت. می توان 
او را به سبب اندیشه های سیاسی و اجتماعی اش 

از مشروطه خواهان آذربایجان دانست. 
ای��ن م��رد ب��زرگ س��رانجام در 64 س��الگی، در 
دوازدهم رمضان 1312 هجری قمری در ش��هر 
تبریز دارفانی را وداع گفت. بنابر وصیتش او را در 

وادی السالم نجف به خاک سپردند. 
زلف جانان س��حر از باد صبا درهم ش��د   عاقالن 

مژده که زنجیر جنون محکم شد
ز خط سبز تو مویی به دو عالم ندهم   تا نگویی سر 

مویی ز ارادت کم شد

هنر
ب و 

اد
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از گذشته، شعر با حوزه های علمیه رابطه تنگاتنگی 
داشته است. اغلب شعرای بزرگ در حوزه ادبیات 
آئینی از دل مدارس علمیه شیعی بیرون آمده اند. 
فقها و حکمایی چون مرح��وم غروی اصفهانی، 
نیر تبریزی، حض��رت امام خمین��ی و مراجع 
بزرگوار گذش��ته و حال، هم��ه و همه نمونه های 
روش��نی از ای��ن مدعا هس��تند. ش��خصیت های 
بزرگی که فقیهانی متبحر و حکیمانی دانش��مند 
بودند و کرسی های داغ تدریس داشتند و به تربیت 
شاگردان خود می پرداختند. ایشان با ابزار قراردادن 
ش��عر، مبین توحی��د، عرفان و عقای��د بودند و به 
 بیان س��یره و روش زندگی پیامبر و ائمه اطهار

می پرداختند. 
داش��تن دان��ش دین��ی و تخصص در آن س��بب 
می شود شعر مذهبی از قوت و قوام الزم برخوردار 
باشد و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. شاعری 
که این توانایی و شناخت را ندارد باید با بدنه علما 
و مراج��ع محترم تقلید وکارشناس��ان دین ارتباط 
مس��تمر داشته باشد تا با کس��ب معرفت دینی در 
محضر ایش��ان از لغزش های محتوای��ی در امان 
باش��د. ضرورت این معاش��رت و ارتب��اط با عالم 
دینی وقتی بیش��تر احساس می ش��ود که شاعر با 
مراجعه به چند کتاب از بیان فضایل یا شرح مقاتل 
اهل بیت می خواهد مطالب آنها را مایه اش��عار 
خود قرار دهد؛ ولی از صحت س��ند منقوالت آن 
آگاهی ندارد. گاهی ممکن اس��ت مطالب سست 
کتاب ه��ا، روای��ات جعلی و وقایع ک��ذب تاریخی 
باعث گمراه شدن شاعر و تولید یک شعر ناصواب 
ش��ود که این امر موجب تزریق اعتقادات غلط در 

ادبیات آئینی ابزاری برای تحول فرهنگی
یاسین شیخ زاده

سطح جامعه می شود. مثاًل شاعری که می خواهد 
از کتاب ناس��خ التواریخ استفاده کند و براساس آن 
شعر بگوید، باید بداند کدام یك از مطالب آن قابل 

اتکاست.
حوزه مطالعات ش��اعر باید  وسیع  باش��د. امروزه 
شاعر آئینی نه تنها نیاز به مطالعه دینی دارد، بلکه 
نیازمند دانش در علوم مختلف، حتی در سیاست، 
است. شاعری که می خواهد با بصیرت شعر بگوید 
و در مخاطب خود معرفت افزایی کند، باید به امور 
سیاس��ی هم آشنا باش��د؛ مثاًل حوادث فلسطین 
ی��ا کودتای 28 م��رداد و یا مب��ارزات حضرت امام 

خمینی را از ابتدا تا انتها بداند. 
شاعر باید در زمینه های اجتماعی و مردم شناسی 
مطالعه داش��ته باش��د و عالی��ق و عواطف مردم 
را خوب بشناس��د. ش��اعر باید از تاری��خ تمدن و 
اسطوره شناس��ی بداند و از همه مهم تر با قرآن و 
تفاسیر آشنایی داشته باشد. شاعری که اطالعات 
تاریخی و روایی محدودی داشته باشد، صرفًا به 
پرداختن به چند نماد بس��نده می کن��د و به دنبال 
عنصر تفکر نیست؛ مثاًل وقتی در شعر خود از امام 
رضا می  گوید، نمی تواند از توصیف کبوترهای 
حرم و گنبد حضرت و حال و هوای اطراف پنجره 
فوالد فراتر رود؛ چراکه دستش از معارف رضوی 
خالی اس��ت و از زندگی، سیره و جهاد علمی  امام 
رض��ا اطالعی ندارد. هنگامی هم ک��ه از امام 
حس��ین می گوید از حرم و بین الحرمین و گنبد 
و پرچم زیبای گنبد امام حس��ین سخن می گوید؛ 
اما از بطن عاشورا نکته ای در محتوای شعر ندارد. 
در حالی که ش��اعر با مطالع��ه کتاب های تحلیلی 

و عمی��ق در م��ورد عاش��ورا و ی��ا س��بک و روش 
زندگی ائمه  می تواند از بیان نمادها عبور کند و 
باژرف نگری اثری مان��دگار بر جا بگذارد و بینش 

مخاطب را باال ببرد. 
مجموعه ای از علوم مختلف نیاز اس��ت که شاعر 
آئینی با دانستن آنها و هنرمندی خود بتواند به خلق 
ش��عری بپردازد که منش��أ اثر باشد و باعث تحول 
فرهنگی در سطح جامعه  شود؛ مثأل شاعر متوجه 
است شعری که می گوید از تفکرات و عقائد غالت 
نیس��ت؛ زیرا می داند که غلو چیست و ارکان غلو 
کدام است. شاعری که اهل مطالعه است می داند 
مطلبی که می گوید منافاتی با توحید و یا عصمت 
اهل بیت دارد یا ندارد؛ این اس��ت آن ش��عری 
که حضرت آقا گفتند یک بیتش به اندازه ده منبر 
اثرگذار اس��ت و وقتی با یک صدای خوش همراه 
شود بر جان ها می نش��یند. برای نمونه هنگامی 
که می خواهیم به مردم این حقیقت را تذکر دهیم 
که نزد این و آن دست طمع نداشته باشید، چراکه 
باعث می شود حرمتتان شکسته شود و خار و کم  
آبرو ش��وید، می توانیم برای انتقال این مفهوم از 
جمالت ساده در قالب توصیه استفاده کنیم؛ ولی 
وقتی ش��اعری چیره دست با س��بک هندی این 

مطلب را به نظم می گوید:
 دست طمع که پیش کسان می کنی دراز 
 پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش

ش��اهد هس��تیم که ب��ر مس��تمع تأثیر بیش��تری 
می گذارد. 
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 دعبل اهل بیت
زهرا رضاییان

وقتی سخن از شعرای آئینی به میان می آید، آوازه 
دعبل خزاعی و اشعار بلند او از سر زبان ها نمی افتد؛ 
ادیب، دانشمند و فرزانه ای که مهارت کم نظیرخود 
در سرودن شعر را وقف اهل بیت   نمود و با سالح 
  شعر به دفاع از ساحت مقدس خاندان پیامبراکرم
پرداخت، از دش��منان ایش��ان تبری جست و با تیغ 
کالم به جنگ ستمگران و حاکمان جور زمان خود 

رفت. 

 خاندان
در س��ال 148 هج��ری قم��ری در زم��ان ام��ام 
جعفرص��ادق در کوفه به دنی��ا آمد. نام او محمد 
بن علی خزاعی اس��ت که »ابوعلی« ی��ا »ابوجعفر« 
ه��م به او می گفتند. پدرش رزی��ن خزاعی و جد او 
  عبدالّل�ه بن بدیل، صحابی و سفیر پیغمبر اکرم
و از اصحاب امیرالمؤمنین  بود که به همراه قبیله 
خزاعه در صفین، با معاویه جنگید و با سه برادرش 
در این جنگ به شهادت رسید. خاندانش از بیوتات 

قدیم شیعه، راویان حدیث و شاعر بودند. 

 جایگاه
دعبل دانش��مندی است که حدود ده نفر از ادیبان و 
دانشمندان از او روایت کرده اند. شاعر مشهور شیعه 
و در رده اول ش��اعران عرب بود. در کتاب تأسیس 
شیعه، دعبل را یکی از بزرگان و علمای کالم و جزو 
ادیبان و تاریخ شناسان توصیف کرده اند که در زمینه 
زبان شناسی، فصاحت و تاریخ اعراب ید طوالیی 

داشته است. 

وی وجود مقدس امام موس��ی ب��ن جعفر ، امام 
رض��ا  و ام��ام ج��واد  را درك ک��رد و به خدمت 
ایش��ان رس��ید. دعب��ل به دلیل ش��رایط س��خت 
نتوانست خدمت امام علی نقی  برسد؛ ولی شهر 
س��امرا را که امام در آن زندانی بود سخت نکوهش 
ک��رد. زندگی پر برک��ت دعبل تا زمان امام حس��ن 
عس��کری ادام��ه داش��ت و او در م��دح این امام 
بزرگوار نیز شعر سروده است. وی به دلیل اشعاری 
که در نکوهش و مذمت خلفای عباس��ی می سرود 
بیشتر مخفیانه زندگی می کرد و مدام در حال رفت و 

آمد بین شهرها بود. 

 شهادت
یکی از فرمانداران متوکل عباسی، مالك بن طوق، 
فرمان��دار دمش��ق ب��ود. دعب��ل هم مت��وکل و هم 
فرمان��داران او و ه��م مال��ك بن طوق را به س��ختی 
نکوه��ش می ک��رد. مال��ك بن طوق برای کش��تن 
دعبل، به ش��خصی ده هزار درهم و تیری آغشته 
به زهری کش��نده داد. آن شخص شهر به شهر به 
دنبال دعبل گش��ت تا ایش��ان را در خوزستان و در 
یکی از روس��تاهای اطراف شوش پیدا کرد. پس از 
نماز مغرب و عشا، هنگامی که دعبل از مسجد آن 
روستا خارج می ش��د، از کمین خارج شد و تیر را به 
پای دعبل زد. فردای ان روز درحالی که 98 س��ال 
از عم��ر پربرکت دعبل می گذش��ت، درس��ال 246 

هجری قمری، به مقام واالی شهادت نائل شد. 

 قصیده دعبل
 از اشعار مشهور او می توان به قصیده مدارس آیات 
اش��اره کرد که در محضر امام رضا  قرائت ش��د و 
بسیار مورد توجه حضرت  قرارگرفت. به روایت 
ابن بابوی��ه حض��رت دو بیت ب��ه این اش��عار اضافه 
فرمودند )در ش��عر با رنگ دیگر نش��ان داده ش��ده 
اس��ت(. در قس��متی از این قصیده که   ابیاتی برای 
 در مورد ظهور ولی عصر  حضرت امام رض��ا
خوان��د، امام بس��یار گریس��تند. س��پس ب��ه دعبل 
فرمودند: »یا خزاعی نطق روح القدس علی لسانك 
بهذین البیتین: ای دعبل خزاعی این جبرئیل بود 

که این دو بیت را بر زبان تو جاری کرد«. 
در انتهای قصیده امام رضا  فرمودند: »ای دعبل 
خداون��د ت��و را از روز قیامت ایمن گرداند«. س��پس 
ده هزار س��که که نام مب��ارك امام رضا  روی آنها 
نوشته ش��ده بود را به همراه پیراهن خود به دعبل 

هدیه دادند. 
در راه بازگشت دعبل به بغداد، در شهر قم مردم به 
استقبال وی رفتند و ایشان را به مسجد جامع بردند. 
از دعبل خواس��تند تا قصیده مدارس آیات را برای 
آنان بخواند. ایشان نیز قصیده را برای آنان خواند. 
م��ردم هدایای فراوان��ی به دعبل دادن��د و با اصرار 
فراوان پیراهن امام رضا  را از دعبل گرفتند که در 
نهایت آستینی از آن پیراهن مبارك به دعبل رسید. 
طبق وصیت دعبل آن آستین همراه پیکرش دفن 

 شد. 

هنر
ب و 

اد

68مسجد | ماهنامه فرهنگی، دینی و اجتماعی | شماره  1۶5، مهرماه 1392

تان
بس

|ش
رم 

ها
ل چ

ص
ف



و دو پیمانه به هم خورددستی به هوا رفت 
به مناسبت عید غدیر خم

بکیُت لرسِم الدار من َعَرفاِت و أذریُت دمَع العیِن بالَعبراِت
و َفكَّ ُعری صبری و هاجت َصبابتی رسوُم دیاٍر قد َعَفت و ِعراِت

مدارُس آیاٍت َخَلت من تالوٍة و منزُل وحٍی ُمقِفر الَعَرصاِت
آلِل رسوِل الّل�ه بالخیِف من ِمنًی و بالرکن و التعریف و الجَمراِت

ِفناِت دیار علیٍّ و الحسیِن و جعفٍر و حمزَة و السّجاِد ذی الثَّ
ورات منازل وحِی الّل�ه َینِزُل بیَنها علی أحمَد المذکوِر فی السُّ

منازل قوٍم ُیهتدی بهداهُم فُتؤَمُن منهم َزلُّة الَعَثراِت
منازل کانت للصالِة و للتُّقی و للصوِم و التطهیِر و الحسناِت

َحماِت منازُل ِجبریُل األمیُن َیِحلُّها من الّل�ه بالتسلیم و الرَّ
ُرقاِت منازل وحِی الّل�ه َمعِدن علمه سبیُل رشاٍد واضح الطُّ

دیاٌر عفاها جوُر کلِّ ُمنابٍذ و لم َتعُف لألیام و السنواِت
ِقفا نسأِل الداَر التی َخفَّ أهلها مّتی عهُدها بالصوِم و الصلوات

و أین اأُللی َشّطت بهم غربُة النوی أفانیَن فی اآلفاِق ُمفَتِرقاِت
هُم أهُل میراِث النبیِّ إذا اعتَزوا و هم خیُر ساداٍت و خیُر ُحماِة

ٌب و ُمضطغٌن ذو إحَنٍة و تراِت و ما الناُس إاّل غاصٌب و مکذِّ
فکیف ُیحّبون النبیَّ ورهَطُه و هم ترکوا أحشاءهم َوِغراِت

أفاطُم ُقومی یا ابنَة الخیر و انُدبی نجوَم سماواٍت بأرِض َفالِة
قبوٌر بکوفان و أخری بطیبٍة و أخری بَفخٍّ نالَها َصَلواتی

و قبٌر بأرِض الَجوَزجاِن َمِحلُُّه و قبر بباَخْمری لدی الُغرباِت
و قبر ببغداٍد لنفٍس زکّیٍة َتضّمنها الرحمُن فی الُغُرفاِت

َفراِت ت علی األحشاِء بالزَّ و قبٌر بطوٍس یا لَها من ُمصیبٍة ألَحَّ
ُج عّنا الهمَّ و الُکُرباِت إلی الحشِر حّتی یبعَث الّل�ُه قائمًا ُیفرِّ

فأّما الُمِمّضاُت التی لسُت بالغًا مبالَغها مّنی بُکنِه صفاِت
ُسهم فیها بشطِّ ُفراِت قبوٌر بجنِب النهِر من أرِض کربال ُمَعرَّ
یُت فیهم قبَل حیِن وفاتی وا ُعطاشی بالفراِت فلیَتنی ُتوفِّ ُتوفُّ

إلی الّل�ِه أشکو لَوعًة عند ِذکِرهم َسَقتنی بکأِس الثُّکِل والَفَظعاِت
أخاُف بأن أزداَرهم فَتشوَقنی مصارُعهم بالجزِع فالنََّخالِت
َتقّسَمُهم َریُب الَمنوِن فما َتری لهم ُعقوة َمغشّیة الحجراِت

سوی أّن منهم بالمدینة ُعصبًة مدی الدهِر أنضاًء ِمن اللََّزباِت
بع والِعقبان و الرَخماِت ٍر من الضُّ قلیلة ُزّواٍر سوی بعِض ُزوَّ

لهم کلَّ یوٍم َنومٌة بَمضاِجٍع لهم فی نواحی األرض مختِلفاِت
سأبکیهُم ما َحجَّ لّله راکٌب و ما ناَح ُقمریٌّ علی الشجراِت

هم و إنی لمحزوٌن بطوِل حیاتی و إّنی لَموالهم وقاٍل عدوَّ
ُأحبُّ َقصیَّ الرحم من أجل حّبکم وأهُجر فیکم ُأسرتی و بناتی

یُکم مخافَة کاشٍح عنیٍد ألهِل الحقِّ غیِر ُمواِت و أکتُم ُحبِّ
یهم وجودی بَعبرٍة فقد آَن للتَّسکاِب و الهَمالِت فیا عیُن َبکِّ

لقد ِخفُت فی الدنیا و أیاِم سعیها و إّنی ألرجو األمَن بعد وفاتی
ألَم َتَر أّنی مذ ثالثیَن حّجًة أروُح و أغدو دائَم الحَسراِت

مًا و أیدیهُم من َفیئهم َصِفراِت أری َفیأُهم فی غیرهم ُمَتقسَّ
سأبکیهُم ما َذرَّ فی األرِض شارٌق و نادی ُمنادی الخیر بالصلواِت

و ما َطَلعت شمٌس و حاَن ُغروُبها و باللیل أبکیهم و بالغُدواِت
ع نفسی إثَرُهم َحسراِت فلوال الذی أرجوه فی الیوم أو غٍد َتَقطَّ
 خروُج إماٍم ال َمحالَة خارٌج یقوم علی اسم الّل�ه و البرکاِت

دشت تا خیمه زد آهنگ خروشیدن را 
چاه هم تجربه کرد آتش جوشیدن را

دست خورشید در آفاق رسالت چرخید 
چنگ زد گیسوی تردید پریشیدن را

و بیابان چه تبی داشت از انبوه سکوت 
تا مبارك کند این آینه پوشیدن را

عشق ابالغ شد و حلقه مستان ُگل کرد 
تازه کرد آن ُخم نو، چشمه نوشیدن را

پر شد آغوش غدیر از دم »بخٍّ بخٍّ« 
تا بکوبد هیجانات نیوشیدن را

عطر »من کنُت...« و غوغای »علی مواله« 
قافله قافله راند این همه کوشیدن را

پروانه نجاتی

موالی ما نمونه دیگر نداشته است 
اعجاز خلقت است و برابر نداشته است 

وقت طواف دور حرم فکر می کنم 
این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است 

دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی 
آیینه ای برای پیامبر نداشته است 

سوگند می خوریم که نبی شهر علم بود 
شهری که جز علی در دیگر نداشته است 

طوری ز چارچوب در قلعه کنده است 
انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است 
یا غیر الفتی صفتی در خورش نبود 

یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است 
چون روز روشن است که در جهل گم شده است 

هر کس که ختم ناد علی بر نداشته است 
این شعر استعاره ندارد برای او 

تقصیر من که نیست برابر نداشته است 
حمیدرضا برقعی

دستی به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورد 
در لحظه »می« نظم دو تا شانه به هم خورد

دستور رسید از ته مجلس به تسلسل 
پیمانه »می« تا سر میخانه به هم خورد

دستی به هوا رفت و به تأیید همان دست 
دست همه قوم صمیمانه به هم خورد

»لبیك علی «قطره باران به زمین ریخت 
»لبیك علی« نور و تن دانه به هم خورد

یك روز گذشت و شب مستی به سر آمد 
یعنی سر سنگ و سر دیوانه به هم خورد
پس باده پرید از سر مستان و پس از آن 

بادی نوزید و در یك خانه به هم خورد
مهدی رحیمی
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مفهوم نقد دینی 
در سینما)1(

مهدی بهرامی
دانشجوی دکتری حکمت و هنر دینی

هنر هفتم یا سینما اگرچه یکصد و اندی سال قدمت دارد، اما باید 
توجه داش��ت که اجزای تشکیل دهنده آن عمدتًا هنرهای دیگری 
هستند که هر کدام قدمتی هزاران ساله دارند. در حقیقت سینما یک 
تشریفات و رویداد جمعی است که در مدت کوتاه عمرش نسبت به 
دیگر هنرها توانس��ته در دل همه تماش��اگران، خود را جا کند و به 

عنوان مردمی ترین هنر تثبیت شود. 
در عص��ر تکنول��وژی، مدرنیس��م و پس��ت مدرنیس��م، س��ینما 
محوری تری��ن و همگانی تری��ن روش بیانی ش��ناخته  می ش��ود و 
واقعیت و حقیقت اندیش��ه های این عصر پرالته��اب و پرهیاهو را 
نشان می دهد. اگرچه سینما محصول مدرنیسم است، در حقیقت 
از مدرنیس��م فرا رفته و به واکاوی و چرایی زندگی و تاریخ بشریت 
پرداخته است1 و نیز گاهی چون ابزاری برای نشر حقایق دین که سر 

ستیز با مدرنیته دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. 
از هنگامی که تجربه س��ینما در گوش��ه و کنار جهان به دست افراد 
مختلف انجام ش��د، هر س��ینماگر جدی و یا تجرب��ه کننده جدی 
سینما، س��عی در ارائه تصاویر و زبانی س��ینمایی نمود؛ از برادران 
لومیر و حتی توماس ادیس��ون گرفته تا جان فورد و اورس��ن ولز و 
کوروس��اوا و کوبایاش��ی و برگمان و تارکوفس��کی که نام بردن آنها 
فهرستی طوالنی می طلبد. در این آثار وجوه مختلفی در هم تنیده 
شده است که برخی وجوه در بعضی بارز و برخی وجوه ضعیف اند و 
یا ممکن اس��ت در آن آثار وجود نداشته باشند، از جمله تکنولوژی 
و ترفندهای تکنیکال، قصه گویی، سرگرمی و تفریح، بیان انواع 
عقاید، فلسفه، شعر، موزیکال، ابتذال و فحشا، سیاست، اجتماع، 

کمدی. 
از آنجا که این پدیده با زندگی و اندیشه سروکار دارد، جایگاه نقد و 
بررس��ی را خواهد داشت. س��ینما پدیده ای صامت و هجو نیست؛ 
بلکه محل چالش و درگیری  اندیشه هاست. سینما مانند زبان است 
ک��ه این زبان هم از لحاظ صوری و فرمی قابل نقد اس��ت و هم از 
لح��اظ محتوا و مفهومی. نقد، یک��ی از روش های مهم به منظور 
ارزیاب��ی مفاهیم، پدیده ه��ا و داده های مختل��ف در فرایند تولید و 
آفرینش اس��ت. فوکویاما، اندیشمند ُپست مدرنیست، درباره نقد 
می نویسد:» نقد، روش بررسی در فرایند گیرندگی و دهندگی ذهن 
اس��ت که در ارتباط دو س��ویه با نگرش نقادانه و ماهیت اثر شکل 

می گیرد«. 2
زمانی که قرار است اندیشه یا فیلمی نقد شود، باید روشی برای نقد، 
بررسی و تحلیل آن انتخاب شود. روش های نقد فیلم مختلف اند. 
ب��ه طور کلی این روش ها را می توان به دو جنبه فرمی و محتوایی 
تقس��یم کرد. نقدهایی که ناظر به محتوا و معنای موجود در سینما 
باش��د، نقد محتوایی و نقد هایی که ناظر به صورت و فرم آن باشد 
را نقد فرمی می گوییم. گفتنی است فرم و محتوا دو مقوله وابسته 
و در هم تنیده هستند که جدا کردن آنها در واقعیت و خارج از ذهن 

امکان پذیر نیست. 
تفاوت این دو نقد این اس��ت که در نقد فرمی ناقد نیاز به اطالعات 
فنی و زیبایی شناسی در سینما دارد؛ اما در نقد محتوایی چون توجه 
ویژه به محتواست، ناقد باید تسلط کافی به محتوای بیان شده در 
فیلم داشته باش��د؛ مثاًل اگر قرار است یک فیلم از منظر دینی نقد 
شود، آنچه برای ناقد مهم است محتوای فیلم و تسلط او بر مباحث 
دینی است. در این نوع نقد اگرچه جنبه های صوری اثر هنری مهم 

هنر
ب و 

اد
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نگاه منتقدانه بر اس�اس مبانی اسالمی فقط 
نگاه صرف فقهی نیس�ت؛ اگر چه نگاه فقهی 
را نیز ش�امل می شود. فیلمی که از نظر فقهی 
تجویز نش�ود دیگر نوبت به نقد و تحلیل آن 
از منظر مبانی دینی نخواهد رسید؛ چراکه این 

امر، امری بی فایده و عبث خواهد بود. 

اس��ت اما اول محتوا واکاوی می ش��ود که این واکاوی محتوا به صورت و فرم اثر هنری کشیده 
می شود. 

به نظر می رسد آنچه برای جامعه دینداران و شخصیت های دینی مهم است، نقد محتوایی یک 
فیلم و توجه ویژه به محتوا اس��ت. اگرچه توجه به محتوا هرگز باعث فراموشی و غفلت از فرم 
نخواهد شد؛ چراکه فرم و محتوا دو روی یک سکه اند و نقد های محتوایی ما را ناگزیر به نقد های 

فرمی می کشاند. 
قدم اول برای نقد یک فیلم درک و فهم فیلم است. شاید نیاز باشد برای درک و فهم فیلمی آن 
را چندبار دید. زمانی که قرار است فیلم تحلیل شود در حقیقت قرار است تصادم دو اندیشه و فکر 
رخ  دهد. در صورتی این تصادم درست و صحیح خواهد بود که درک و فهم ناقد از هر دو طرف 
به اندازه کافی باشد؛ چراکه عدم تسلط کافی و درک هر کدام از این دو طرف، نقد ناقد را با چالشی 

غیرقابل قبول مواجه خواهد کرد. 
نقد یک فیلم از منظر دینی نیاز به تسلط و اشراف به مسائل و مبانی و محتوای دینی دارد؛ اما 
زمانی که قرار است یک فیلم از منظر دینی نقد شود باید در نظر گرفته شود که ما سه نوع فیلم 
در مواجه با مقوله دین خواهیم داشت. فیلم دینی، فیلم غیر دینی و فیلمی که نه دینی است و 

نه غیردینی. 
نقد و تحلیل یک فیلم بر اساس مبانی دینی و اسالمی با تجویز یا عدم تجویز آن برای دیدن یا 
ندیدن متفاوت خواهد بود؛ اگرچه ممکن است نتایج تحلیل و بررسی یک فیلم منجر به تجویز 
و ع��دم تجویز در دیدن فیلم ش��ود. زمانی که نگاه تجویز و ع��دم تجویز گرایانه به فیلم وجود 
داشته باشد، نگاه بر اساس مبانی فقهی خواهد بود و جایگاهی برای تحلیل، نقد و بررسی فیلم 
وجود نخواهد داشت؛ در حالی که نگاه منتقدانه بر اساس مبانی اسالمی فقط نگاه صرف فقهی 
نیست؛ اگر چه نگاه فقهی را نیز شامل می شود. فیلمی که از نظر فقهی تجویز نشود دیگر نوبت 
به نقد و تحلیل آن از منظر مبانی دینی نخواهد رس��ید؛ چراکه این امر، امری بی فایده و عبث 

خواهد بود. 
در یادداشت بعدی به جزئیات بیشتری در مورد نقد محتوایی فیلم ها از منظر دین اشاره خواهیم 

کرد. 
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1. سطح علمی مطالب را چگونه ارزیابی می کنید؟
منبر:               تخصصی    معمولی       ضعیف 
 رواق:             تخصصی    معمولی       ضعیف 
محراب :        تخصصی    معمولی       ضعیف 
شبستان :     تخصصی    معمولی       ضعیف 

2. سطح کاربردی مطالب را تا چه حد مفید می دانید؟
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف     منبر : 

خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف    رواق: 
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف   محراب : 
خیلی مفید   مفید   در برخی موارد        ضعیف   شبستان : 

3. حجم مطالب در هر سرویس چگونه است؟
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم     منبر : 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم     رواق: 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    محراب : 
خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    شبستان : 

4. تنوع موضوعات و عناوین در هر سرویس را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

عالی   خوب   مناسب       کم     منبر : 
عالی   خوب   مناسب       کم      رواق: 
عالی   خوب   مناسب       کم     محراب : 
عالی   خوب   مناسب       کم     شبستان : 

۵. پرداختن به چه موضوعاتی را در شماره بعد پیشنهاد می کنید:
آموزشی  مهارتی  ترویجی  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی 

۶. پیگیری کدام مطلب از سرویس های چهارگانه نشریه را در شماره 
بعدی الزم می دانید:

آموزشی  مهارتی  ترویجی  فرهنگی  سیاسی  اجتماعی 

7. س�بک نوش�تاری و ویرایش مطالب در هر بخش از س�رویس ها 
چگونه است؟ 

عالی   خوب   مناسب       ضعیف     منبر : 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف      رواق: 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف     محراب : 
عالی   خوب   مناسب       ضعیف    شبستان : 

8. صفحه آرایی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
عالی    خوب       مناسب    ضعیف 

9. طراحی روی جلد تا چه حد در رساندن پیام مجله به مخاطب مؤثر 
بوده اند؟ 

خیلی زیاد   زیاد  متوسط        کم    

10. بهترین مقاله از نظر شما کدام مقاله است؟  صفحه ....
11. بهترین طرح صفحه از نظر شما کدام است؟  صفحه ....

12. بهترین تیتر از نظر شما مربوط به کدام مطلب است؟  صفحه....

"

»از هر چی��زی به ص��ورت زوج و جفت آفریدیم؛ 
 باشد که یاد کنید و پند بگیرید«.1

خداون��د حکیم ه��ر آنچه را در آس��مان و زمین به 
نعمت وجود مزین س��اخته، زوج آفریده اس��ت و 
هر زوج را خواهان جفت خویش قرار داده اس��ت. 
زوج ها در هستی مانند کاه و کهربا همدیگر را جذب 
می کنند. از این رهگذر در آدمی نهاد خانواده متولد 
می ش��ود تا هم زمینه ای باشد برای آرامش روان،  
هم امکانی باشد برای بقای نسل و صد البته فراهم 
کننده بستری باش��د برای رسیدن به نهایی ترین 

هدف خلقت؛ یعنی همان تحقق بندگی خداوند. 
یکی از مباحث مهم در حیطه خانواده پاسخ به این 

سؤال است که مدیر خانواده کیست؟
کت��اب »خ�ود را به که بس�پارم« را دانش��جوی 
دکتری رشته روان شناسی، جناب حجت االسالم 
مجتبی حیدری نوش��ته اس��ت. این کت��اب از آثار 
جدید مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی است 
که به همت انتشارات مؤسسه امام خمینی به چاپ 

رسیده است.
این اثر ارزش��مند 82 صفحه ای، به صورتی مفید 
و کاربردی در سه فصل به بحث مدیریت خانواده 
پرداخته اس��ت. مطالبی که در فص��ل اول به آنها 
پرداخته ش��ده اس��ت عبارت اند از: ضرورت وجود 
مدیر یا سرپرس��ت برای خانواده؛ وظیفه مدیریت 

خانواده از نظر اس��الم؛ حق سرپرس��تی بر همسر 
دلی��ل برتری نیس��ت؛ معنای مدیری��ت خانواده؛ 
اج��ازه خروج از خانه؛ مدیریت خانواده یا ریاس��ت 

شوهر بر همسر.
در فص��ل دوم این کت��اب، روش مدیریت خانواده 
بررس��ی شده اس��ت و مواردی از این قبیل مطرح 
شده است: اصول حاکم بر مدیریت خانه و خانواده؛ 
روش های مدیری��ت خان��واده؛ ویژگی های الزم 
ب��رای مرد در جایگاه مدیر یا سرپرس��ت خانواده؛ 
وظایف مردان برای انجام مس��ئولیت مدیریتی؛ 
وظایف همسر و فرزندان در قبال حق سرپرستی 
مرد بر خانواده؛ تقسیم کار بین زن و شوهر؛ کمک 

مرد به همسرش در انجام کارهای خانه.
در فصل پایانی این کتاب به مش��کالت مدیریت 
خانواده پرداخته ش��ده اس��ت. در این قس��مت به 
سؤاالتی که از سوی مراجعان مرکز مشاوره درباره 
مدیریت خانواده مطرح ش��ده اس��ت، پاس��خ داده 
شده. در این بخش ضمن پاسخ گویی به سؤاالت، 
کلیدهایی برای حل این اختالفات ارائه شده است.
بریده ای از این کتاب ارزش��مند خدمت خوانندگان 

محترم تقدیم می شود:
»زن به س��بب برخ��ی ویژگی ه��ای طبیعی خود، 
در بعد احساس��ات و عواطف از مرد قوی تر است. 
جذابیت عاطفی زن و شیوه های تعامل عاطفی او 

نیز بسیار قوی تر از مرد است. برای نمونه، زنان دو 
برابر مردان از احساس همدلی برخوردارند. افزون 
بر آنچه گذشت، با تولد فرزند، پیوند عاطفی بسیار 
عمیقی بین مادر و فرزند برقرار می ش��ود. نتیجة 
این پیوند، توجه بسیاِر مادر به کودک و تالش او در 
برآورده ساختن نیازهای جسمانی و عاطفی فرزند 
اس��ت. در خانواده، افزون بر فرزن��دان، نیازهای 
عاطف��ی مرد نیز بس��یار اس��ت که از همس��ر خود 

برآوردن آنها را انتظار دارد«.

پی نوشت:
1. ذاریات: 51.

خود را به که بسپارم
به کوشش علی صادقی سرشت


